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PENDAHULUAN 
 

A. GAMBARAN UMUM 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari 

pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan 

memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, 

nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, 

Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek 

dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, 

budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung 

pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan 

pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). 

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang 

perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah 

dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang 

lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, 

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta memuat transparansi 

pengelolaan pembangunan. 

 
 
 
 

  



 

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini  adalah 

terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), 

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-

jawab.  

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI 

Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme, maka diterbitkan inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut 

dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi 

kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan 

umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta 

akuntabilitas. 

Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut 

dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang 

mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inpres Nomor 7 

Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur 

penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang 

dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang 

dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan 

kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan 

penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden 

selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan 

media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan 

melembaga. 
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1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini 

adalah untuk melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

 
Tujuan : 
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas 

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah 

untuk meningkatkan kinerjanya. 

 

1.3 Gambaran Organisasi 
 

1.3.1 Tugas Pokok dan fungsi 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 

Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

dan Peraturan Bupati Banjarnegara No 81 Tahun 2019 Tentang SOTK dan 

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Uraian 

Tugas Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara memiliki tugas dan fungsi 

sebagai berikut : 

 
 
Tugas : 

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

perencanaan pembangunan daerah 

Fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan ; 

b. Pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan 

pembangunan daerah; dan 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 

  



 

1.3.2 Struktur Organisasi 
 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 

Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 

Nomor 2 Tahun 2019 maka struktur organisasi Badan Perencanaan 

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai 

berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

KEPALA BADAN 

 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
 

BIDANG 
PEMERINATAHAN DAN 

KESEJHATERAAN  

SOSIAL 

SEKSI 
PEMERINTAHAN 

DAN SOSIAL 

SEKSI 

INFRASTRUKTUR 

WILAYAH 

SEKSI 
PENDIDIKAN DAN 

KESEHATAN 

BIDANG EKONOMI 

SEKSI 
PERENCANAAN 

PROGRAM 

SEKSI PERTANIAN 

DAN PANGAN 
SEKSI 

PENGEMBANGAN 

WILAYAH 

SEKSI 

PENGEMBAGAN 
DUNIA USAHA DAN 

PARIWISATA 

SEKSI PENELITIAN 
DAN 

PENGEMBANGAN 

B I D A N G PENELITIAN, 

PENGEMBANGANDAN 

PERENCANAAN PROGRAM 

B I D A N G 
INFRASTRUKTUR DAN 

PENGEMBANGAN 

WILAYAH 

SUB BAGIAN 

PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SUB BAGIAN 

KEUANGAN 

SUB BAGIAN UMUM 

DAN 
KEPEGAWAIAN 

 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
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1.3.3 Dukungan Sumber Daya Manusia 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Baperlitbang 

Kabupaten Banjarnegara didukung sumber daya manusia (PNS) dan Non 

PNS  dengan jumlah dan rincian sebagai berikut : 

 

PENDIDIKAN 
JENIS KELAMIN 

 

P = 23 Orang L 
= 35 Orang 

 
GOLONGAN 

 

 
 
 
 
 
 

 
GOL. IV = 5  Orang 

 
 

PTT/THL = 15 
Orang 

 

JENIS JABATAN 
 

 
 

 

Kepala Badan : 
1 

 
Sekretaris : 1 

Kabid : 4 

Kasie : 8 

Kasubag : 3 

JFU :  

JFT : 5 
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B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 
 

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibentuk untuk 

menyelenggarakan urusan konkuren penunjang Pemerintahan Daerah, yaitu 

urusan Perencanaan serta urusan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 

melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah. Perda Nomor 2 Tahun 2016 sendiri disusun 

dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah juncto  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016 

tentang Perangkat Daerah. Mengenai susunan  organisasi  baperlitbang  

ditetapkan  melalui  Peraturan   Bupati  Nomor  81  Tahun  2016  tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara serta 

Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Badan 

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara. 

Secara teoritis, terminologi organisasi mengacu pada suatu entitas 

yang memiliki konsensus untuk mencapai tujuan bersama. Meski beberapa 

prinsip organisasi seperti pendelegasian wewenang dan pembagian tugas dari 

organisasi klasik hingga modern tetap berlaku, namun secara umum 

organisasi modern cenderung memandang organisasi sebagai sistem yang 

terbuka, sehingga reorganisasi merupakan sebuah keniscayaan untuk 

meningkatkan adaptabilitas organisasi terhadap perubahan, baik internal 

maupun eksternal guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

pencapaian tujuan. Mengenai organisasi di sektor pemerintahan, organisasi 

dalam bentuk Perangkat Daerah bersifat mandatory atas perintah undang-

undang, sehingga perubahan organisasi wajib didasarkan pada regulasi yang 

berlaku. 

Melihat luasnya cakupan dan beratnya beban urusan Perencanaan 

dan Kelitbangan maka keberadaan organisasi yang mengampu urusan 

penelitian dan pengambangan di daerah menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan dan disesuaikan baik dari aspek normatif maupun teori.  

 

 



 

Secara normatif isu strategis terkini mengenai kedudukan fungsi 

penunjang urusan penelitian dan pengembangan daerah telah dikuatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana 

pada Bab VII telah mengatur tentang Dukungan Riset dan Inovasi, yakni pada 

Pasal 121 menegaskan: Ketentuan Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

diubah sehingga dalam Pasal 48 ayat (2) disebutkan bahwa: untuk 

menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta 

Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah, Pemerintah Daerah 

membentuk Badan. Sebelumnya juga penguatan secara substansi teknis 

juga telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, yang menegarkan bahwa 

bidang urusan Penelitian dan Pengambangan mengampu Program 

Penelitian dan Pengembangan Daerah. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini 

mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah serta masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

2.1 RPJMD 2017 – 2022 

2.1.1. Visi 

 

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala 

daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu 

pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala 

daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa 

depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) 

tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten 

Banjarnegara untuk periode RPJMD 2017-2022 sesuai dengan visi kepala 

daerah terpilih adalah 

 

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera 

 

 

 

KINERJA 

  



 

2.1.2. Misi 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Banjarnegaratahun 2017-2022 berorientasi pada pembangunan 

dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di 

Kabupaten Banjarnegara dalam segala bidang, guna menyiapkan 

kemajuan, kemandirian dan kemampuan bersaing. 

 

Dengan memperhatikan isu dan pencapaian visi Kabupaten 

Banjarnegara itu Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera, maka 

dirumuskan 5 (lima) Misi Kabupaten Banjarnegara dalam rangka 

pencapaian misi pembangunan Kabupaten Banjarnegara 2017–2022 yaitu 

sebagai berikut : 

 

1. Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat yang tertib aman dan 

demokrasi. 

2. Mewujdukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan 

konsep tata kelola pemerintahan yang baik. 

3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan 

berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan. 

4. Mewujdukan tata kelola keuangan daerah yang efektif efisien produktif 

transaparan dan akuntabel dengan tenaga profesional. 

5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan  cakupan pemenuhan hak dasar. 

 

2.2. Rencana Strategis 2017-2022 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 Baperlitbang mendukung 

pencapaian visi, misi Bupati pada Misi ke 1, Misi ke 2, Misi ke 3 dan Misi ke 5 . 

Untuk melaksanakan dan mendukung pencapaian misi tersebut Badan 

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara 

menyusun Renstra OPD  yang direvisi pada pelaksanaan tahun ke-4 (2020) ini 

dengan dasar adanya penyesuaian keselarasan indikator RENSTRA terhadap 
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RPJMD dan kondisi keuangan daerah serta perubahan beberapa 

regulasi yang melekat pada bidang-bidang dan adanya perubahan 

RPJMD Provinsi.  

Secara ringkas Tujuan Sasaran dan Strategi Baperlitbang dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

2.2.1. Tujuan 

1. Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai  

kebudayaan dan kearifan lokal 

2. Meningkatkan Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik 

3. Meningkatnya kinerja penyelenggaran pemerintah daerah 

4. Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan 

5. Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan 

2.2.2. Sasaran 

1. Meningkatnya pengembangan riset dan inovasi daerah 

2. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik 

Baperlitbang 

3. Meningkatnya kinerja dan  kualitas dokumen perencanaan 

4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi dan 

infrastruktur 

5. Meningkatnya kualitas perencanaan  pembangunan manusia dan 

kesejahteraan masyarakat 

2.2.3. Strategi 

1. Menyusun  dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah  tepat   

waktu. 

2. Menyusun dokumen perencanaan  pembangunan per  

urusan yang terpadu. 

3. Memastikan program-program RPJMD tertuang di dalam RKPD, 

Renstra dan Renja. 

4. Peningkatan kualitas pelaporan capaian kinerja. 

5. Meningkatkan pengetahuan dan  kemampuan  aparatur perencana 

pembangunan daerah; 

6. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelaksanaan 

musrenbang. 

 

 



 

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang penelitian dan 

inovasi daerah; 

8. Mengumpulkan, meng-update, mengolah dan mempublikasikan 

data/informasi perencanaan. 

2.2.4.Kebijakan 
 
1. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai tahapan-

tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

2. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu 

bidang pemerintahan,  ekonomi, kewilayahan, sosial budaya, dan 

kelitbangan 

3. Melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra,Renja OPD 

sesuai dengan RPJMD dan RKPD 

4. Menyusun dokumen laporan capaian kinerja sesuai ketentuan. 

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan. 

6. Menyelenggarakan / melaksanakan diklat perencanaan 

pembangunan daerah dan diklat teknis penunjang lainnya. 

7. Menyusun Kajian Pembangunan daerah terhadap permasalahan 

pembangunan 

8. Meningkatkan partisipatif dan  pengembangan kreativitas, dan 

inovasi masyarakat. 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

2.3. Indikator Kinerja Utama Baperlitbang (IKU) 

 

 

 

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENJELASAN FORMULASI 

PERHITUNGAN 

Meningkatnya pengembangan riset 
dan inovasi daerah 

Prosentase Peningkatan riset dan 
inovasi daerah 

jumlah penelitian tahun ini dibagi tahun 
lalu X 100 % ( data Tahun N - (N-1) / N-1 * 

100% ) 

   

Meningkatnya efektivitas dan 
transparansi layanan publik 
Baperlitbang 

Survey Kepuasan Masyarakat 
Melalui Survey Kuesioner yang diedarkan 

ke masyarakat 

   

Meningkatnya kinerja dan kualitas 
dokumen perencanaan 

Prosentase keselarasan antar 
dokumen perencanaan pembangunan 

daerah 

Rata Rata (Jumlah Program dalam RKPD 
dibagi Jumlah Program dalam RPJMD X 

100 %, Jumlah Program dalam Renja 
dibagi Jumlah Program dalam Renstra X 

100 %) 

   

Meningkatnya kualitas perencanaan 
pembangunan ekonomi dan 
infrastruktur 

prosentase ketersediaan data indikator 
makro daerah 

jumlah keterisian data indikator makro 
yang ada dibagi jumlah dokumen yang 

tercetak x 100 % 

   

Meningkatnya kualitas perencanaan 
pembangunan manusia dan 
kesejahteraan masyarakat 

Prosentase Program dalam RPJMD 
yang terlaksana mendukung 

Penurunan Angka Kemiskinan 

jumlah program dalam LP2KD/jml program 
RPJMD X 100 % 

   

 

 
 
  
 
 
 

 
 



 

 

2.4.  Perjanjian Kinerja 2020 
 

Perjanjian Kinerja di tahun 2020 ada perubahan di beberapa indikator 

atas hasil penyelarasan Renstra dan RPJMD. Seluruh ASN Baperltibang 

menyusun Perjanjian Kinerja sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan 

di tahun 2020.  Pada Tahun 2020 ini atas dasar penyelarasan dan review 

Inspektorat maka Baperlitbang memiliki 5 (lima)  Tujuan OPD yang mendukung 

pencapaian Misi Kepala Daerah dan 5 (lima) Sasaran untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

Kelima sasaran tersebut memiliki indikator kinerja utama yang dapat 

diukur untuk melihat capaian kinerja selama tahun anggaran 2020. Masing-

masing Tujuan dan Sasaran Baperlitbang mendukung Misi Kepala Daerah 

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Banjarnegara 2017-2022 sehingga ada 

keselarasan diantara Renstra-RPJMD. 

 

2.4.1.  

Sasaran Pertama : Meningkatnya Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah. 

Sasaran perrtama ini untuk mencapai Tujuan : Meningkatnya penghargaan 

masyarakat terhadap nilai-nilai  kebudayaan dan kearifan lokal. Pada sasaran 

pertama ini Baperlitbang mendukung misi Kepala Daerah yang ke satu yakni 

Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib aman dan demokratis.  

 

Untuk mencapai Sasaran Pertama ini diukur dengan indikator prosentase 

peningkatan riset dan inovasi daerah dan telah ditetapkan target di perjanjian 

kinerja 2020 sebesar 2%. Artinya bahwa untuk mencapai sasaran pertama ini 

diharapkan ada 2% peningkatan riset dan inovasi daerah di Banjarnegara. 

 

2.4.2. 

Sasaran Kedua : Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik 

Baperlitbang. Sasasran Kedua ini untukmencapai tujuan : Meningkatnya efektivitas 

dan layanan publik di Baperlitbang dengan target tercapainya nilai Survey 

Kepuasan Masyarakat sebesar 83 yang diukur dari indikator SKM hasil survey 

kuesioner. 
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2.4.3. 

Sasaran Ketiga adalah Meningkatnya kinerja dan kualitas dokumen perencanaan. 

Sasaran Ketiga ini untuk mencapai tujuan meningkatnya kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dengan target capaian > 90%. Artinya keselarasan dokumen 

perencanaan antara program-kegiatan terakomodir dan dapat diukur di RPJMD-

RKPD-APBD sebesar lebih dari 90%. 

 

Sasaran Kedua dan Ketiga ini dilaksanakan Baperlitbang untuk mendukung misi 

Kepala Daerah yang kedua yakni Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan 

Pemerintahan berdasarkan Konsep tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

2.4.4. 

Sasaran yang keempat adalah: Meningkatnya kualitas perencanaan 

pembangunan ekonomi dan infrastruktur dengan tujuan meningkatnya pemerataan  

pembangunan antar wilayah kecamatan. Sasaran keempat ini mendukung misi 

kepala daerah ketiga yakni mewujudkan pembangunan daerah yang 

berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan. Untuk 

mencapai sasaran ini Baperlitbang menetapkan target di perjanjian kinerja tahun 

2020 sebesar 85%. Untuk mengukur capaian kinerja dilihat dari indikator 

prosentase ketersediaan data indikator makro daerah yang disusun oleh 

Baperlitbang dalam bentuk dokumen, baik dokumen sektoral maupun yang 

bekerja sama dengan instansi vertikal Badan Pusat Statistik.  

 

2.4.5. 

Sasaran Kelima yakni : meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan 

manusia dan kesejahteraan masyarakat dengan  tujuan meningkatkan jumlah 

penduduk di atas garis kemiskinan. Untuk mencapai sasaran ini diukur dengan 

indikator prosentase program dalam RPJMD yang terlaksana yang mendukung 

penurunan angka kemiskinan. Dalam perjanjian kinerja 2020 Baperlitbang 

menetapkan target capaian > 80%, artinya program yang mendukung penurunan 

angka kemiskinan tersedia lebih dari 80%. 
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Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan 

strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk 

menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme 

untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan 

alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan 

realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang 

semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja 

yang semakin menurun, dengan menggunakan rumus : 

 
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja 

pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator 

kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan 

antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran 

berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. 

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala 

pengukuran ordinal sebagai berikut : 

 

 

 

 

AKUNTABILITAS KINERJA 

Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 % 
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Skala Ordinal Predikat/Katego
ri 

> 
85 

Sangat Berhasil 

70 < x ≤ 85 Berhasil 

55 < x ≤ 70 Cukup Berhasil 

< 
55 

Tidak Berhasil 

 

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 

 
Capaian kinerja Baperlitbang pada tahun 2020 ini diukur melalui 

indikator indikator yang telah dilakukan penyelarasan dan penyesuaian 

untuk mendukung capaian Renstra 2017-2022 dan keselarasan dengan 

RPJMD Kepala Daerah pada tahun ke-empat. 

Untuk mengukur capaian kinerja tahun 2020 maka 

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ada beberapa perubahan baik 

dari sisi target maupun indikator utama untuk melihat dan mengukur kinerja 

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan. 

 

 3.1.1 

Sasaran Strategis yang pertama adalah Meningkatnya 

pengembangan riset dan inovasi daerah. Riset dan Inovasi daerah merupan 

sasaran strategis Baperlitbang untuk mendukung capaian urusan Penelitian. 

Urusan  Penelitian pada tahun 2020 menjadi isu strategis dan permasalahan 

utama pada kinerja organisasi dengan target orientasi adalah reorgansiasi 

Baperlitbang untuk meningkatkan adaptabilitas organisasi terhadap 

perubahan, baik internal maupun eksternal guna meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi dalam pencapaian tujuan. 

Indikator untuk melihat capaian sasaran ini adalah prosentase 

peningkatan riset dan inovasi daerah. Target capaian sasaran ini adalah 

terjadi peningkatan riset dan inovasi sebesar 2%.  
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 Realisasi dari sasaran pertama ini minus 4,27% dari perhitungan indikator 

peningkatan riset dan inovasi daerah, hal ini banyak factor yang mempengaruhi 

capaian tersebut pada tahun 2020. 

Pandemi Covid-19 mengurangi frekuensi dan efektivitas pelaksanaan program 

berbasis riset dan pengembangan. Kegiatan riset di daerah yang biasanya 

dilaksanakan tanpa kendala, pada masa pandemik ini dilaksanakan dengan 

berbagai keterbatasan, baik yang bersifat metodik maupun teritorial.  

Linear dengan kegiatan riset, kegiatan yang berbasis pengembangan dan 

penerapan, khususnya kegiatan Sisitim Inovasi Daerah dan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) juga mengalami kendala. Pada kegiatan SIDa, fasilitasi yang bersifat 

mendorong komersialisasi inovasi tidak dapat terlaksana. Kegiatan Kerjasama 

Perguruan Tinggi juga mengalami kendala. Pelaksanaan KKN sebagian besar 

menggunakan metode daring maupun pertemuan terbatas untuk program 

pemberdayaan.  

Dengan adanya pembatasan wilayah pada masa pandemik, beberapa 

perguruan tinggi melaksanakan KKN berbasis domisili mahasiswa, dengan 

mengurangi kegiatan kerumunan, namun efektivitas dan optimalisasi capaian 

program KKN tetap diutamakan dengan merubah pola kegiatan mahasiswa dari 

luring menjadi daring dengan tetap menjadikan pemberdayaan masyarakat 

menjadi hasil akhirnya. 

 

 

 

 

 

SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
UTAMA 

Target 
2020 

Realisa
si 

Tahun 
2020 

% 
Capai

an 

Target 
Renstra 

2022 
% 

Meningkatnya 
pengembanga

n riset dan 
inovasi daerah 

Presentase 
peningkatan 
riset dan 
inovasi 
daerah 

2 % -4,27% -2,1% 2% -1,05% 
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SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
UTAMA 

Realisasi 
Tahun Ke Targe

t 
2020 

Reali
sasi 
Tahu

n 
2020 

% 
Capai

an 

Targ
et 

Rens
tra 

2022 

201
8 

2019 

Meningkatn
ya 

pengemban
gan riset 

dan inovasi 
daerah 

Presentase 
peningkatan 
riset dan 
inovasi 
daerah 

2,5
% 

2,7% 2% 
-4,27 

% 
-2,1% 2% 

 

 Dari tabel diatas memperlihatkan perbandingan realisasi sasaran pertama pada 

Renstra Tahun 2018, 2019 dibandingkan target dan capaian realsiasi 2020. 

Pada tahun 2018 dan 2019 novasi dan riset dari perguruan tinggi cukup 

signifikan di Banjarnegara. Bahkan beberapa perguruan tinggi yang belum 

melaksanakan MOU dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 

melaksanakan MOU untuk melakukan riset, inovasi dan Kuliah Kerja Nyata 

degan lokus di wilayah Kabupaten Banjarnegara. 

 

 Awal target Perguruan Tinggi yang akan melakukan penelitian dan Kuliah Kerja 

Nyata ada 5 Perguruan Tinggi yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten 

Banjarnegara, kemudian hingga akhir tahun bertambah menjadi 7 Perguruan 

Tinggi dan beberapa lembaga penelitian yang turut menandatangani MOU 

untuk pengembangan inovasi dan penelitian di Banjarnegara. 

 
 Meski realisasi lebih dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 dan 2019 

namun untuk riset dan inovasi masih belum terlihat optimal kualitas output 

kerjasama kegiatan perguruan tinggi yang melaksanakan KKN ataupun 

penelitian di Banjarnegara, belum semua bidang yang ada pada LPPM di 

perguruan Tinggi optimal melaksanakan kerjasama di Kabupaten  

Banjarnegara. Salah satu solusi yang akan dilaksanakan adalah  koordinasi 

lebih intensif dengan perguruan tinggi mengenai output yang diharapkan 

dengan prinsip saling menguntungkan. 

 Riset dan unggulan masih terbatas pada fasilitasi lomba inovasi daerah untuk 

masyarakat, masih perlu pembentukan Dewan Riset Daerah untuk 

mengembangkan kebutuhan riset dan analisa penelitian bagi kepentingan 
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pembangunan daerah. Untuk itulah sasaran pertama ini menjadi isu strategis 

Baperlitbang pada tahun 2020 dengan melakukan kajian secara mendalam. 

 

Untuk mecapai sasaran pertama tersebut Baperlitbang melaksanakan 2 (dua) 

program 3 (tiga) kegiatan yakni : 

Program Pengembangan data/informasi 

 Pendamping penyusunan profil daerah 

 Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 

 Program Kerjasama Pembangunan 

Kerjasama perguruan tinggi 

 3.1.2 
Capaian Sasaran Strategis Kedua Baperlitbang Meningkatnya Efektivitas dan 

Transparansi Layanan Publik Baperlitbang untuk mencapai tujuan : 

Meningkatnya efektivitas dan layanan publik di Baperlitbang diukur dengan 

berbagai kiriteria melalui indikator survey kepuasan masyarakat. 

SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
Target 
2020 

Realisasi 
Tahun 
2020 

% 
Capaia

n 

Meningkatnya 
Nilai Survey 
Kepuasan 

MAsyarakat 

Surey Kepuasan 
Masyarakat 

83 87,066 104,8% 

 

 Gambaran dan analisis hasil capaian Survei Kepuasan Masyarakat yang 

disajikan dalam laporan ini diharapkan merupakan cerminan persepsi 

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Banjarnegara 

sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar – benar mencapai 

sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna pelayanan publik. 

 

 Dengan nilai IKM Unit Pelayanan (Nilai Interval Konversi IKM) yang sebesar 

87,066, dapat dikatakan Mutu Pelayanan Baperlitbang Kabupaten 

Banjarnegara masuk dalam kategori “A” dengan kinerja unit pelayanan  masuk 

dalam kategori “SANGAT BAIK”. 
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Dari hasil jawaban responden, maka rekapitulasi nilai-nilai rata-rata per unsur 

pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Dari skor rata – rata nilai unsur pelayanan, unsur pelayanan yang 

memperoleh nilai terendah yaitu : Persyaratan Pelayanan dan Prosedur 

Pelayanan (3,308). 

Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa rendahnya penilaian 

masyarakat terhadap persyaratan dan prosedur pelayanan Baperlitbang 

Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 disebabkan karena banyaknya perubahan 

prosedur-prosedur yang harus diterapkan akibat dari pandemi covid – 19. 

Sedangkan skor rata – rata nilai unsur pelayanan yang memperoleh nilai 

tertinggi yaitu : Sarana Prasarana (3,779). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 
RUANG LINGKUP SURVEI KEPUASAN 

MASYARAKAT 
NILAI RATA- 

RATA 

U1 Persyaratan Pelayanan 3,308 

U2 Prosedur Pelayanan 3,308 

U3 Waktu Pelayanan 3,346 

U4 Biaya / Tarif Pelayanan 3,606 

U5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,365 

U6 Kompetensi Pelaksana Pelayanan 3,404 

U7 Perilaku Pelaksana Pelayanan 3,596 

U8 Sarana Prasarana 3,779 

U9 
Penanganan Pengaduan, Saran, dan 

Masukan Pelayanan 
3,663 
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SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
UTAMA 

Realisasi 
Tahun Ke Targ

et 
2020 

Reali
sasi 
Tahu

n 
2020 

% 
Cap
aian 

Target 
Renst

ra 
2022 

% 201
8 

2019 

Meningkat
nya Nilai 
Survey 

Kepuasan 
MAsyaraka

t 

Surey 
Kepuasan 

Masyarakat 

83,0
3 

82,9 83 
87,06

6 
104,
8% 

85 102% 

 

 Realisasi Tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumya dan target akhir renstra 

2022 telah terpenuhi pada tahun 2020 ini. Kenaikan skor nilai IKM dibandingkan 

capaian tahun 2019 ini salah satunya dikarenakan perbaikan pada survey 

kepuasan masyarakat tahun lalu terkait sarana dan prasarana, sehingga kini 

sarana prasarana pada Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan 

Program, khususnya untuk pelayanan ijin penelitian, permohonan data dan 

rekomendasi dan penunjukan lokasi KKN, sudah terpenuhi dengan baik, aman 

dan nyaman. 

 Dari kuesioner yang telah terkumpul dapat diinventarisir beberapa saran dari 

responden guna meningkatkan persepsi baik dari publik terhadap pelayanan 

yang diberikan Baperlitbang diantaranya dapat diringkas sebagai berikut:  

a. Pelayanan ramah dan baik ; 

b. Tingkatkan pelayanan ; 

c. Semoga kedepan lebih baik lagi; 

d. Sukses selalu Banjarnegara ; 

e. Jadilah pelayan masyarakat yang baik dan sabar; 

f. Semangat terus selalu memberikan pelayanan terbaik. 

g. Pelayanan memuaskan. 

Untuk mencapai sasaran kedua Baperltibang tersebut yakni Meningkatnya 

efektivitas dan transparansi layanan publik Baperlitbang guna mendukung Misi 

Bupati kedua yakni Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Berdasarakan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Baperlitbang 

melaksanakan 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan yaitu : 
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Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

Penyediaan jasa administrasi keuangan 

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

Penyediaan bahan logistik kantor 

Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),(Jasa Tenaga 

Pendukung Operasional Kantor) 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 

3.1.3. 

Sasaran Baperlitbang yang ketiga adalah Meningkatnya kinerja dan  kualitas 

dokumen perencanaan. Sasaran ini mendukung Misi Kepala Daerah yang 

kedua sebagaimana sasaran kedua dengan indikator sasaran yakni prosentase 

keselarsasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah. Realisasi 

Tahun 2020 kami sajikan sebagai berikut : 

SASARAN 

INDIKATO
R 

KINERJA 
UTAMA 

Realisasi 
Tahun Ke 

Tar
get 
202
0 

Rea
lisa
si 

Tah
un 
202
0 

% 
Capa
ian 

Tar
get 
Ren
stra 
202
2 

% 
201
8 

2019 

Meningkatn
ya 
Keselarasan  
dokumen 
perencanaa
n   

persentase 
keselarasa

n antar 
dokumen  

perencana
an 

pembangu
nan 

daerah 

93,2 
% 

94,59 
% 

91 
% 

94% 
104 
% 

>90
% 

100 
% 

 

 

 

 

 

22  
 



 

 

 Indilkator Prosentase keselarasan dokumen perencanaan pemerintahan daerah 

ini tercapai 94,5 %, artinya sesuai target yang ditetapkan sebesar > 90 % pada 

awal tahun 2020. 

 Capaian dari sasaran ini sebesar 104 % atau pada skala Sangat Berhasil, hal 

ini karena beberapa OPD sudah menyesuaikan jumlah program dalam RKPD, 

RPJMD, Renstra hingga Renstra untuk dilaksanakan secara sinkron.  

 Keberhasilan capaian indikator ini dilakukan dengan melakukan pengukuran 

terhadap usulan kegiatan di OPD yang diakomodir dalam dokumen 

penganggaran, yakni derngan menghitung :  

 
Jumlah Program dalam RKPD Yang Sesuai    X 100 % 
Jumlah Program dalam RKPD TA 2020  
 
385    X 100 % 
407 
 

 

 Keberhasilan capaian hasil ini menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian 

kinerja yang telah dilaksanakan oleh seluruh OPD 

 Pengukuran keselarasan antar ruang dan waktu dilakukan dengan mengukur 

kekonsistenan program/kegiatan antar dokumen perencanaan yang meliputi 

RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja. Dari hasil pengukuran yang dilakukan 

diperoleh data bahwa telah ada keselarasan antar dokumen perencanaan. 

 Tingkat keselarasan dokumen diukur melalui : 

o Tingkat keselarasan Renstra dengan RPJMD 

o Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD 

o Tingkat keselarasan Renja dengan RKPD 

o Tingkat keselarasan Renja dengan Renstra 

 

Hal ini menunjukan komitmen seluruh OPD di bawah koordinasi masing 

masing bidang di Baperlitbang fokus dan selektif dalam mengawal program 

program pembangunan agar  sinkron dan selaras dengan dokumen 

perencanaan masing-masing OPD dan RPJMD. Untuk bidang ekonomi  pada 

tahun 2020 terealisasi 56 (lima puluh enam) program dari total 58 (limapuluh 

delapan) program dibawah bidang ekonomi. Dengan demikian realisasinya 
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adalah sebesar 96 %. Sedangkan untuk bidang infrastruktur dan 

pengembangan wilayah ada sejumlah 106 (seratus enam)  program dalam 

RKPD. Dan untuk realisasi tahun 2020 dalam APBD sebanyak 56 (limapuluh 

enam) program, artinya terealisasi sebesar 96 %.  Kondisi ini termasuk dalam 

kategori sangat berhasil.  

 

Kondisi ini dapat terwujud dikarenakan semua perangkat Daerah  

berkomitmen dan konsisten dalam menyusun RKPD Tahun 2019 dan 

RAPBD 2019, serta fokus dan selektif dalam mengawal program program 

pembangunan agar  sinkron dan selaras dengan dokumen perencanaan 

masing-masing OPD dan RPJMD, sehingga dapat mencapai sasaran yang 

baik. 

 

Untuk mencapai sasaran ketiga tersebut Baperlitbang melaksanakan 3 (tiga) 

program dan 6 (enam) kegiatan : 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 

Program Pengembangan data/informasi 

Pendamping penyusunan profil daerah 

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Penyusunan RKPD 

Penyusunan KUA dan PPAS 

Monitoring Evaluasi DAK (Dana Alokasi Khusus) 

 3.1.4. 

Sasaran keempat Baperlitbang adalah Meningkatnya Kualitas Perencanaan 

Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur guna mendukung Misi Ketiga di 

RPJMD yakni Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan 

Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. Capain misi ini 

diukur dengan indikator Prosentase ketersediaan indikator makro daerah 

dengan rincian table capaian sbb : 
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SASARAN 

INDIKATO
R 

KINERJA 
UTAMA 

Realisasi 
Tahun Ke Target 

2020 

Realis
asi 

Tahun 
2020 

% 
Capa
ian 

Target 
Renstra 

2022 
% 

2018 2019 

Meningkatny
a Kualitas 
Perencanaan 
Pembanguna
n Ekonomi 
dan 
Infrastruktur 

Prosentase 
ketersediaa
n indikator 

makro 
daerah 

77 % 82% 85% 88% 
103
% 

95% 
92,6
% 

 

Sasasaran Strategis Keempat ini merupakan hasil penyelarasan RPJMD dan 

Renstra pada tahun 2020. JIka pada tahun sebelumnya (2017-2018-2019) 

sasaran ini diukur dengan indikator capaian indikator makro daerah, maka 

atas hasil review Kemenpan perlu ada perubahan indikator. Capaian sasaran 

ini adalah sebesar 88 %. 

Prosentase ini diukur dari outcame dan output kegiatan yakni beberapa 

dokumen yang dikeluarkan oleh Baperlitbang untuk mendukung sasaran 

strategis ini. 

 

Output dokumen tersebut antara lain memuat  data indikator makro daerah 

sebagai berikut : 

 Laju Pertumbuhan Ekonomi 

 Laju Inflasi Kabupaten 

 PDRB per Kapita 

 Index Ketimpangan Wiliamson 

 Kontribusi UKM thd PDRB 

 Pertumbuhan Sektor Industri 

 Pertumbuhan Sektor Perdagangan 

 Data  Kajian Kewilayah 

 Profil  Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan Data Irigasi 

Kabupaten 

 Perencanaan Pengembangan Ekonomi  
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Data yang disajikan berupa output kegiatan di Baperlitbang untuk indikator 

makro daerah tersebut merupakan hasil kerja sama dengan instansi vertikal 

yakni Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara. 

Masih ada beberapa data yang belum menggambarkan indikator makro 

Kabupaten Banjarnegara, dikarenakan BPS hanya dapat mengeluarkan data 

makro N-1 Tahun sebelumnya. Sehingga untuk keperluan data saat ini 

Baperlitbang perlu melakukan proyeksi data dengan stake holder lainnya.  

 

A. Analisa Data Indikator Makro Tahun 2019 yang dirilis oleh BPS dan 

diterbitkan pada tahun 2020 oleh Baperlitbang dalam dokumen makro  

Baperlitbang menggambarkan sebagai berikut : 

 Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator 

makro yang cukup penting untuk memberikan gambaran laju inflasi 

Kota Banjarnegara setiap bulan sepanjang tahun 2019 menunjukkan 

perubahan harga yang tidak terlalu berfluktuasi. Inflasi tertinggi terjadi 

pada bulan Juni sebesar 0,66 persen dan deflasi tertinggi terjadi pada 

bulan September sebesar 0,22 persen. 

 Laju inflasi kota Banjarnegara tahun 2019 fluktuasinya tidak berbeda 

apabila di bandingkan dengan inflasi tahun 2018 bahkan lebih baik, 

hal ini disebabkan terjadinya keseimbangan bahan pangan dan 

stabilnya beberapa barang dan jasa yang ada di Banjarnegara. Inflasi 

di Banjarnegara masih tergolong inflasi yang rendah, sehingga 

mencerminkan keadaan ekonomi yang stabil di Banjarnegara berkat 

koordinasi beberapa instansi terkait dalam mengendalikan dan 

mencukupi kebutuhan barang dan jasa di Banjarnegara. 

 Perekonomian Banjarnegara sedikit melemah pada tahun 2019 yan 

ditandai dengan melambatnya pertumbuhan ekonominya dari 5,67 

persen menjadi 5,60 persen. Kondisi ini berada diatas pertumbuhan 

Jawa Tengah dengan besaran sebesar 5,41 persen pada tahun 2019. 

Hal in terjadi terutama disebabkan oleh pengeluaran konsumsi 

pemerintah akibat adanya penghematan anggaran. Belum 

membaiknya ekonomi global juga berdampak pada komponen lainnya 

yang pada akhirnya ikut mendorong melemahnya pertumbuhan mulai 

tahun 2016. 
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 Tingkat pendapatan masyarakat yang tidak merata atau 

kurang,merata akan  mengakibatkan timbulnya jurang,pemisah antara 

yang kaya (pendapatan tinggi) dengan yang miskin (pendapatan 

rendah) atau diistilahkan dengan income gape.Apabila income gape 

semakin besar biasanya sering menimbulkan kerawanan keamanan 

atau menimbulkan rasa tidak puas dari masyarakat yang pada 

gilirannya akan menimbulkan gejolak sosial.Sebaliknya,pembagian 

pendapatan yang merata dalam masyarakat mengindikasikan 

kesempurnaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berarti tidak 

ada lagi masyarakat yang miskin,masyarakat tersebut hidup dalam 

serba kecukupan.kondisi perekonomian gambaran hasil dari 

pengelolaan keragaman karakteristik wilayah kecamatan yang di 

wujudkan dalam sebuah angka. 

 

 Pada dasarnya,indeks wiliamson merupakan koefisien persebaran 

(coefficient of variation) dari rata-rata,nilai sebaran dihitung 

berdasarkan etimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk di daerah-

daerah berada pada ruang lingkup wilayah yang di kaji dan di 

analisis,dalam hal itu adalah wilayah kecamatan-kecamatan di 

kabupaten Banjarnegara.Rumus indeks Williamson ini akan 

menghasilkan angka indeks  sama dengan nol,yang menandakan 

tidak terjadi kesenjangan ekonomi antar kecamatan,sedangkan angka 

indeks yang lebih besar dari nol menunjukan adanya kesenjangan 

antar kecamatan. 

 

 Semakin besar indeksnya berarti semakin besar pula tingkat 

kesenjangan ekonomi antar kecamatan.Untuk melihat lebih jauh 

tingkat kesenjangan ekonomi antar Kecamatan di Kabupaten 

Banjarnegara maka dapat dilihat dari hasil perhitungan indeks 

Williamson.Berdasarkan hasil perhitungan indek Williamson 

Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, 

didapat nilai bahwa angka indeks Williamson Kabupaten 

Banjarnegara berada pada posisi antara 0,43 sampai dengan 0,47. 
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 Indeks Williamson ini mempunyai maksud bahwa di Kabupaten 

Banjarnegara dan dikategorikan sebagai ketimpangan sedang,angka 

ini juga mengandung maksud bahwa pembangunan sebagai upaya 

untuk mengoptimalkan sumberdaya yang dilaksanakan disetiap 

Kecamatan masih belum bisa merata sehingga diperlukan program-

program pembangunan  yang dapat menghasilkan. 

 

 PDRB Per Kapital penduduk Kabupaten Banjarnegara pada tahun 

2019 sebesar Rp.23,396,516.93 dengan pertumbuhan sebesar 

5,60.Menurut Mudrajat Kuncoro(2014) menyatakan bahwa gambaran 

dan pola struktur pertumbuhan masing-masing daerah yang 

mepresentasikan kesejahteraan penduduknya dapat diketahui 

dengan  menggunakan tipologi daerah yang berdasar 2 indikator 

utama yakni pertumbuhan daerah dan PDRB per kapita 

daerah.Caranya adalah dengan menentukan PDRB per kapita 

sebagai sumbu horizontal dan laju pertumbuhan ekonomi. 

 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 kembali melambat 

setelah empat tahun terakhir cenderung meningkat. Ekonomi 

Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen lebih rendah dibanding 

capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen. 

 

 

 

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2019 mengalami 

percepatan pertumbuhan sebesar 5,41 persen, hal ini berbeda 

dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional yang sangat 

tipis. PDRB Jawa Tengah tahun 2019 adh Berlaku mencapai 1.362,46 

triliun rupiah yang sebagian besar ditopang oleh konsumsi rumah 

tangga (60,33%) sebagai penggerak perekonomian Jawa Tengah.  
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Pertumbuhan ekonomi Banjarnegara tahun 2019 sedikit melambat 

dengan pertumbuhan sebesar 5,60 persen. PDRB Banjarnegara 

tahun 2019 adh Berlaku mencapai 21,60 triliun rupiah yang sebagian 

besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga (76,42%) sebagai 

penggerak perekonomian Banjarnegara. 

 

Peranan konsumsi rumah tangga dalam perekonomian Banjarnegara 

sangat fluktuatif dan dengan pertumbuhannya yang selalu di bawah 

rata-rata pertumbuhan total. Sebaliknya, peranan PMTB semakin 

meningkat yang ditopang dengan pertumbuhan yang relatif tinggi 

secara rata-rata. 

 

Sumber pertumbuhan ekonomi Banjarnegara pada tahun 2019 berasal dari 

konsumsi rumah tangga dan PMTB. Konsumsi pemerintah justru berkontribusi 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut akibat 

penghematan anggaran. 

 

B. Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknik, Kelembagaan (PSETK) 

merupakan salah satu instrumen untuk mendukung proses 

perencanaan yang tepat, terpadu, dan terintegrasi berbasis peran serta 

masyarakat. Secara konseptual, PSETK didefinisikan sebagai 

gambaran informasi atau data mengenai keadaan sosial, ekonomi, 

teknik, dan kelembagaan pada suatu daerah irigasi yang membantu 

Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI) dalam perencanaan program 

pemberdayaan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ 

Gabungan P3A/ Ikatan P3A untuk meningkatkan kinerja pengelolaan 

irigasi pertanian partisipatif dan berwawasan lingkungan 
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Pengelolaan irigasi pertanian partisipatif melibatkan peran serta 

perempuan sebagai bagian pengarusutamaan gender dalam 

perencanaan pembangunan. Peran perempuan dalam bidang pertanian 

sangat strategis dan memiliki kontribusi besar dalam pembangunan 

pertanian dan ketahanan pangan, namun petani perempuan belum 

banyak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya, 

sehingga petani perempuan sulit mengakses informasi dan 

mendapatkan manfaat dari pembangunan pertanian. Kebijakan 

pengarusutamaan gender perlu dukungan komitmen politik baik dari 

pemerintah maupun masyarakat ah melalui keterlibatan dalam program 

pertanian karena petani perempuan juga merupakan pelaku 

pembangunan. 

 

Penyusunan PSETK dilakukan untuk menyediakan data atau informasi 

mengenai kondisi sosial, ekonomi, teknik, dan kelembagaan yang 

dibutuhkan di dalam program pemberdayaan kelembagaan petani 

melalui P3A/ GP3A/ IP3A bersama Kelompok Tani (Poktan)/ Gabungan 

Kelompok Tani (Gapoktan) menuju peningkatan kinerja pengelolaan 

irigasi pertanian partisipatif dan berwawasan lingkungan. Profil PSETK 

mencakup beberapa aspek pokok, yaitu : 

 

a) Aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan, yang meliputi: mata 

pencaharian, status petani, luas garapan, kegiatan usaha tani, 

kelembagaan tradisional yang ada, cara pengelolaan irigasi, 

potensi sumber daya lokal, peluang usaha, kepedulian terhadap 

isu gender (keikutsertaan perempuan) dalam pengelolaan irigasi, 

dan lain-lain. Data-data tersebut sebagai masukan dalam 

program   pemberdayaan   organisasi   P3A/GP3A/IP3A   menuju 

peningkatan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif; 

 

b) Aspek teknik irigasi, yang meliputi: sumber air, ketersediaan dan 

kualitas air, potensi lahan, pengelolaan jaringan, sistem alokasi 

air, kondisi fisik dan tingkat kefungsian jaringan irigasi, pola 

tanam dan produksi hasil usahatani, kebutuhan perbaikan dan 
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lain-lain. Data-data tersebut digunakan sebagai masukan dalam 

program peningkatan kinerja jaringan irigasi dan pengelolaan 

irigasi partisipatif sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi petani; 

 

c) Aspek kebutuhan petani dan permasalahan yang ada, cara 

pemecahan dengan menggunakan potensi sumber daya lokal 

diperlukan peningkatan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan   

yang didasarkan atas usulan/ kebutuhan petani/ P3A sesuai 

dengan permasalahan yang dihadapi. 

 

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan 

arah dan batasan proses pencapaian tujuan. PSETK Daerah Irigasi pada 

konteks pembangunan daerah visi Kepala Daerah mendukung misi 3 

“Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan 

berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan” dan misi 5 

“Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar”.  

 

Tujuan kesatu dalam misi 3 adalah meningkatkan ketersediaan dan 

kualitas infrastruktur dengan salah satu sasarannya adalah meningkatkan 

kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dengan indikator luasan sawah yang 

teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik. Misi 5 dalam tujuan kesatu juga 

dalam upaya meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan 

dasar yang berkualitas dengan salah satu sasaran meningkatnya 

ketahanan pangan. PSETK menjadi acuan dalam pengelolaan dan 

pengembangan daerah irigasi sebagai dasar perencanaan pembangunan 

untuk lebih mengoptimalkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan ketahanan pangan khususnya yang berada di wilayah 

daerah irigasi. 

 

C. Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada tahun anggaran 

2020 difokuskan pada aspek Kajian Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi 

Covid-19. 
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Pandemi virus corona mengakibatkan setidaknya tiga dampak terhadap 

perekonomian nasional. Ketiga dampak tersebut yaitu, penurunan pertumbuhan 

ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Adanya 

pembatasan sosial dan larangan berpergian menyebabkan aktivitas ekonomi 

menjadi terbatas.  

 

Keberhasilan negara dalam mengelola dilema dalam mengatasi Covid terletak 

pada hadirnya effective government (pemerintah yang efektif) yang didukung 

dengan kapasitas kepakaran sumber daya manusia kesehatan-epidemiologi, 

virulogi, dan saintis lainnya serta yang tidak kalah penting adalah tindakan cepat 

(Zakaria, 2020). 

Terkait dengan hal tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian, dan 

Pengembangan Kabupaten Banjarnegara mengadakan kajian pemulihan 

Ekonomi Pasca Covid-19 untuk mengetahui seberapa besar dampak pandemi 

serta mengusulkan skenario pemulihan ekonomi setelah pandemi.  

 

Prespektif Analisa dari kajian tersebut kurang lebih dapat 

menggambarkan,mekanisme dan upaya apa saja yang perlu dilakukan oleh 

pemerintah daerah dalam mengatasi dampak pandemic covid-19. 

 

Sasaran keluaran yang diharapkan dari penyusunan kajian ini, antara lain adalah 

: 

 Identifikasi Sektor-sektor terdampak akibat Pandemi Covid 19 terdapat 

beberapa sektor yang terdampak akibat pandemi yang terbagi alam 3 

kelompok:  

a. Kelompok Terdampak Positif (atau Tidak Terdampak), 

b. Kelompok Terdampak Negatif,  

c. Sektor Wisata yang masing-masing mengalami dampak sesuai 

yang dijelaskan detail pada bagian pembahasan. 

 

 Identifikasi potensi pemulihan ekonomi berdasarkan kondisi SDM dan SDA 

di Kabupaten Banjarnegara dari berbagai analisis yang dilakukan, 

didasarkan pada analisis Input-Output Kabupaten Banjarnegara diperoleh 

identifikasi sektor-sektor yang  memiliki daya ungkit besar pada 

perekonomian Banjarnegara, kontribusi, serta potensi yang dapat 

dioptimalkan dalam usaha pemulihan ekonomi wilayah.  
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 Rekomendasi strategi pemulihan ekonomi Penggabungan hasil analisis 

Input-Output serta integrasi dengan Program Prioritas Nasional dalam 

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial oleh Bappenas dan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghasilkan rekomendasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan perencanaan proram bagi 

pelaksana teknis. 

 

Untuk mencapai Sasaran keempat ini Baperlitbang melaksanakan 3 (tiga) 

program, 6 (enam) kegiatan yakni: 

 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah 

dan Besar 

- Optimalisasi Pokja AMPL 

 

 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 

- Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 

- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat. 

- Fasilitasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pangan dan Gizi. 

 

 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya 

Alam 

- Kajian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 

Fasilitasi Kegiatan IPDMIP. 
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3.1.5. 

Sasaran kelima dari Baperlitbang untuk mendukung misi ke lima dari RPJMD 

adalah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Manusia dan 

Kesejahteraan Masyarakat dengan indikator capaian diukur melalui Prosentase 

Program dalam RPJMD yang terlaksana mendukung Penurunan Angka 

Kemiskinan. 

Untuk mencapai sasaran kelima ini telah dilakukan penyelarasan dengan RPJMD 

2017-2022 dan Renstra Baperltiabang. Sehingga ada perbedaan indikator yang 

dilakukan untuk mengukur keberhasilan capaian ini. 

 

SASARA
N 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

Realisasi 
Tahun Ke 

Target 
2020 

Reali
sasi 
Tahu

n 
2020 

% 
Cap
aian 

Targ
et 

Ren
stra 
2022 

% 2018 2019 

Meningka
tnya 
kualitas 
perencan
aan  
pembang
unan 
manusia 
dan 
kesejahte
raan 
masyarak
at 

Prosentase 
Program 

dalam 
RPJMD 

yang 
terlaksana 

mendukung 
Penurunan 

Angka 
Kemiskinan 

75 % 80 % > 80% 
68,6 
% 

85,7
5% 

90 % 
76.2
% 

 

Capaian Indikator Persentase Program dalam RPJMD yang terlaksana 

mendukung Penurunan Angka Kemiskinan dengan target >80% ter realisasi 

sebesar 68,66% kinerja indikator tersebut tercapai sebesar 85,75% atau belum 

sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Perhitungan indikator tersebut adalah Jumlah Program dalam SP2KD (strategi 

penanggulangan kemsikinan) / Jumlah Program dalam RPJMD yang mendukung 

penurunan kemiskinan X 100 %. 

 

Dalam SP2KD ada 46 Program Yang mendukung penuruann kemiskinan dan 

dalam RPJMD ada 67 Program yang mendukung penurunan kemiskinan.  
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Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yaitu adanya pandemi COVID-

19 yang mempengaruhi seluruh kebijakan yang telah ditetapkan.  

Beberapa program yang telah ditetapkan dialihkan ke program yang lebih 

prioritas dan berdampak langsung kepada masyarakat sebagai upaya 

penanganan dan pencegahan COVID-19 serta pemulihan ekonomi.  

 

Selain hal tersebut dengan adanya pandemi, pelaksanaan koordinasi, 

sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan menjadi kurang optimal 

namun masih bisa dilaksanakan dengan metode-metode yang aman, seperti 

monev secara langsung ke wilayah zona merah dengan tetap memperhatikan 

protokol kesehatan secara ketat. 

 

Untuk mencapai sasaran ini upaya yang dilakukan oleh Baperlitbang adalah 

mengkoordinasikan capaian SDGs, Penurunan Stunting yang pada akhirnya 

bermuara pada capaian indikator sasaran kelima ini yakni program dalam 

RPJMD yang mendukung penurunan angka kemiskinan untuk indikator RPJMD 

dalam Prosentase Angka Kemiskinan. 

 

Sebagai gambaran analisa capaian kinerja sasaran ini adalah :  

 Pada APBD 2020 s.d. 2022, semua Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara 

akan mendukung penanggulangan kemiskinan, dalam setiap program dan kegiatan 

sesuai dengan bidangnya.  Selain itu peran desa adalah para Kepala Desa untuk 

mendahulukan Pronangkis pada APBDesa tahun 2020 s.d. 2022 dalam bentuk 

kegiatan khusus dari Dana Desa berupa: Pengadaan alat bantu bagi disabilitas; 

Pencegahan dan Penanganan Stunting;Pembangunan Jambanisasi; Kegiatan 

Padat Karya Tunai; Pemugaran RTLH setiap Desa minimal 10 Unit, masing-masing 

17,5 juta rupiah atau sesuai kebutuhan; dan Fasilitasi Masyarakat Miskin, atau 

Analisis Kemiskinan Secara Partisipatif di Desa.  

 

 Melakukan kolaborasi dan komitmen penanggulangan kemiskinan bersama lintas 

sektoral yakni: BAZNAS, BUMN, BUMD dan Perusahaan di Banjarnegara  untuk 

melakukan pendampingan khusus di 58 Desa Prioritas, yakni: pada tahun 2020 

untuk 20 Desa,  tahun 2021 untuk 20 Desa, dan  tahun 2022 untuk 18 Desa.  

 

 Pada tahun 2020 selain melaksanakan strategi kebijakan yang sudah ada karena 
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adanya Pandemis Covid 19, ada beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh 

Kabupaten Banjarnegara dimana kegiatan tersebut adalah Program Nasional 

diantaranya adalah Program Bantuan Sosial / Bantuan Langsung Tunai, Dimana 

Bantuan Langsung Tunai di Biayai dari APBD dan APBDes selama 6 Bulan.  

 Berdasarkan hasil identifikasi dan kolaborasi program penanggulangan kemiskinan 

pada Tahun Anggaran 2020 yang tercatat dalam aplikasi Sistem Pengendalian 

Penanggulangan Kemiskinan (SIMDALNANGKIS) Kabupaten Banjarnegara Tahun 

2020,  telah dialokasikan anggaran total untuk Penanggulangan Kemisikinan  

sebesar Rp 300.180.494.900,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Alokasi per sasaran pembangunan 

Alokasi anggaran yang disediakan untuk setiap sasaran pembangunan 

yang ada di Baperlitbang Banjarnegara dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran 
Prosentase 
Anggaran 

Tahun 2020 

Meningkatnya 
pengembangan riset 
dan inovasi daerah 

Persentase 
peningkatan riset 

dan inovasi daerah 
79.166.500 4,26 

    

Meningkatnya 
efektivitas dan 
transparansi 

layanan publik 
BAPERTLITBANG 

Survey Kepuasan 
Masyarakat  

 
823.450.245 44,36 
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Meningkatnya 
kinerja dan  kualitas 

dokumen 
perencanaan 

Persentase 
keselarasan antar 

dokumen 
perencanaan 

pembangunan 
daerah 

404.482.500 21,79 

    

Meningkatnya 
kualitas 

perencanaan 
pembangunan 
ekonomi dan 
infrastruktur 

prosentase 
ketersediaan data 
indikator makro 

daerah 
 

482.032.061 25,97 

    

Meningkatnya 
kualitas 

perencanaan  
pembangunan 
manusia dan 

kesejahteraan 
masyarakat 

Prosentase 
Program dalam 
RPJMD yang 

terlaksana 
mendukung 

Penurunan Angka 
Kemiskinan 

 

67.132.200 3,62 

JUMLAH ANGGARAN TOTAL 2020 1.920.500.727  

 

Realisasi Anggaran  Tahun 2020 

SASARAN 
Meningkatnya pengembangan 

riset dan inovasi daerah   

        

Program 
Pengembangan 
data/informasi 

30.795.000 29.470.000 95,70 

Pendamping penyusunan 
profil daerah 

0 0 0,00 

Pengembangan Sistem 
Inovasi Daerah (SIDa) 

30.795.000 29.470.000 95,70 

Program Kerjasama 
Pembangunan 

49.925.000 49.696.500 99,54 

Kerjasama perguruan 
tinggi 

49.925.000 49.696.500 99,54 
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SASARAN 

Meningkatnya efektivitas dan 
transparansi layanan publik 

BAPERTLITBANG 
  

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

700.035.296 665.611.070 95,08 

Penyediaan jasa 
peralatan dan 
perlengkapan kantor 

113.000.000 102.294.414 90,53 

Penyediaan jasa 
administrasi keuangan 

75.000.000 65.000.000 86,67 

Penyediaan peralatan 
dan perlengkapan kantor 

17.776.100 17.213.600 96,84 

Penyediaan bahan 
logistik kantor 

165.495.100 158.643.901 95,86 

Penyediaan jasa 
administrasi perkantoran 
(PTT),(Jasa Tenaga 
Pendukung Operasional 
Kantor) 

328.764.096 322.459.155 98,08 

Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

163.175.625 157.839.175 96,73 

Pengadaan 
Perlengkapan Gedung 
Kantor 

40.255.800 39.850.000 98,99 

Pemeliharaan 
rutin/berkala gedung 
kantor 

5.500.000 5.479.000 99,62 

Pemeliharaan 
rutin/berkala 
perlengkapan gedung 
kantor 

117.419.825 112.510.175 95,82 

 

 

SASARAN 
Meningkatnya kinerja dan  

kualitas dokumen 
perencanaan 

  

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

23.412.400 23.412.000 100,00 

Penyusunan laporan capaian 
kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja OPD 

23.412.400 23.412.000 100,00 
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Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah 395.448.500 381.070.500 96,36 

Penyusunan RKPD 198.218.500 189.673.500 95,69 

Penyusunan KUA dan PPAS 169.910.000 166.260.000 97,85 

Monitoring Evaluasi DAK (Dana 
Alokasi Khusus) 

27.320.000 25.137.000 92,01 

Sinkronisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

0 0 0,00 

 
       

SASARAN 
Meningkatnya kualitas 

perencanaan pembangunan 
ekonomi dan infrastruktur 

  

Program Perencanaan 
Pengembangan Kota-Kota 
Menengah dan Besar 

48.662.100 45.763.400 94,04 

Optimalisasi Pokja AMPL 48.662.100 45.763.400 94,04 

Program Perencanaan 
Pembangunan Ekonomi 

187.563.750 186.224.750 99,29 

Penyusunan Indikator Ekonomi 
Daerah 

50.525.000 50.471.500 99,89 

Penyusunan Perencanaan 
Pengembangan Ekonomi 
Masyarakat 

97.400.000 96.139.500 98,71 

Fasilitasi Pelaksanaan Aksi 
Daerah Pangan dan Gizi 

39.638.750 39.613.750 99,94 

Program Perencanaan 
Prasarana Wilayah dan Sumber 
Daya Alam 

253.570.106 250.043.911 98,61 

Kajian Bidang Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah 

3.715.600 3.715.600 100,00 

Fasilitasi Kegiatan IPDMIP 249.854.506 246.328.311 98,59 
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SASARAN 

Meningkatnya kualitas 
perencanaan  

pembangunan manusia 
dan kesejahteraan 

masyarakat  

  

Program Perencanaan Sosial dan 
Budaya 

67.912.950 67.132.200 98,85 

Asistensi TMMD 15.568.250 15.495.500 99,53 

Penunjang PUS (Pendidikan Untuk 
Semua) 

13.748.800 13.278.800 96,58 

Penunjang Program 
Penanggulangan Kemiskinan 

33.282.400 33.054.400 99,31 

Penunjang Gaky 5.313.500 5.303.500 99,81 
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Baperlitbang  tahun 2020 merupakan 

gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban sekaligus 

sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah 

yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku dan sebagai bahan pengambilan 

keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. 

 
A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat 

diuraikan secara singkat capaian kinerja Baperlitbang  secara keseluruhan 

sebagai berikut : 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian 
% 

Meningkatnya 
pengembangan riset 
dan inovasi daerah 

Persentase 
peningkatan riset 

dan inovasi 
daerah 

2% -4,27 % 
 

-2,1% 

Meningkatnya 
efektivitas dan 
transparansi 

layanan publik 
BAPERTLITBANG 

Survey Kepuasan 
Masyarakat 

 
83 87,066 

 
104,8% 

Meningkatnya 
kinerja dan  kualitas 

dokumen 
perencanaan 

Persentase 
keselarasan antar 

dokumen 
perencanaan 

pembangunan 
daerah 

>90% 94% 
 
 

104 % 

Meningkatnya 
kualitas 

perencanaan 
pembangunan 
ekonomi dan 

prosentase 
ketersediaan data 
indikator makro 

daerah 
 

85% 88% 
 
 

103% 

PENUTUP 
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infrastruktur 

Meningkatnya 
kualitas 

perencanaan  
pembangunan 
manusia dan 

kesejahteraan 
masyarakat 

Prosentase 
Program dalam 
RPJMD yang 

terlaksana 
mendukung 
Penurunan 

Angka 
Kemiskinan 

 

80% 68,6 % 

 

 

85,75% 

 
 

Dari 5 (lima) Sasaran Strategis Baperlitbang yang dilaksanakan pada 

tahun 2020 untuk mendukung masing-masing misi Kepala daerah dalam 

RPJMD tersebut menggambarakan capaian yang belum begitu optimal atas 

kinerja di tahun 2020. Meski ada beberapa Sasaran yang over target, namun 

rata-rata capaian nya belum signifikan terhadap Sasaran Startegis yang 

diinginkan.   

Dampak pandemik Covid-19 berpengaruh besar terhadap beberapa 

capaian kinerja yang melibatkan masyarakat secara luas, seperti pelaku 

usaha ekonomi, perguruan tinggi, organsiasi, stakeholder vertikal dan 

sektoral yang menjadi  mitra Baperlitbang dalam pencapaian sasaran kinerja 

2020. 

Upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepan untuk meningkatkan 

capaian kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditentukan antara lain : 

 
1. Menjalanakn kebiasaan baru dengan pola kinerja daring/virtual 

dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan  

2. Mengoptimalkan kualitas sumber daya aparatur perencanaan, dalam hal ini 

bukan saja aparatur  Baperlitbang  tetapi semua aparatur perencana 

yang ada di OPD. 

3. Meningkatkan pemahaman bagi OPD tentang arti pentingnya 

transaksional riset yakni riset dan inovasi sebagai dasar pengambilan 

kebijakan bagi pemerintah daerah untuk perencanaan yang lebih 

akuntabel. 
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4. Meningkatkan kualitas perencanaan dengan melakukan pengendalian dan 

evaluasi dalam setiap proses penyusunan dokumen perencanaan. 

 

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan 

Penelitan dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 

2019 yang menggambarakan capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran dalam 

mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara 

 
 
 
 

Mengetahui 
Kepala Badan Perencanaan Penelitan dan  
Pengembangan Kabupaten Banjarnegara 

 
 
 
 

Ir. Arifin Romli, M.Si 
Pembina Utama Muda 

  NIP. 19670712 198903 1 006 
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