BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.
Skala Ordinal

Predikat / Kategori
> 85

70 < X ≤85

Sangat Berhasil
Berhasil

55<X≤70

Cukup Berhasil

<55

Tidak Berhasil

1. CAPAIAN KINERJA
Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Magetan Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Bakesbangpol Kab.Magetan Tahun 2019
No

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

Pemberdayaaan
masyaarakat
dalam menjaga
keamanan
lingkungan

Jumlah peserta
pertemuan
anggota dan
sosialisasi fkdm
serta pembinaan
pencegahan
radikalisme dan
terorisme

832
orang

983
orang

2

Mengintensifkan
komunikasi
kemitraan dengan
instansi vertical
dalam rangka
deteksi dini
pencegahan dan
penanganan
konflik sosial

Jumlah peserta
pelaksanaan
sosialisasi
solidaritas dan
ikatan sosial
masyarakat
Jumlah peserta
pertemuan tim
terpadu dan
sosialisasi
penanganan
konflik social

Jumlah peserta
pelaksanaan
kegiatan
Kominda

400
orang

704
orang

530
orang

400
orang

820
orang

130
orang

Capaian
(%)
118,15

100

116,46

24,53

3

Mengintensifkan
sosialisasi dan
pendidikan
demokrasi yang
berwawasan
kebangsaan
melalui organisasi
masyarakat untuk
meningkatkan
nilai-nilai
nasionalisme dan
demokrasi

Jumlah kegiatan
deteksi dini dan
cegah dini
terhadap konflik
sosial di
masyarakat

17 kali

14 kali

Jumlah peserta
penyuluhan
kepada
masyarakat

600
orang

600
orang

Jumlah peserta
penyuluhan
anggota parpol
dan jumlah
penelitian berkas
pengajuan
bantuan parpol

50
orang

70 orang

Jumlah peserta
kegiatan
koordinasi pileg
dan pilpres tahun
2019

298
orang

240
orang

82,35

100

140

100

4

Meningkatkan
peran ormas, LSm
sebagai mitra
pemerintah dalam
mencerdaskan
kehidupan
bermasyarakat,
dalam kehidupan
berbangsa dan
bernegara melalui
pendidikan
keormasan

Jumlah peserta
pembinaan dan
laporan monev
organisasi
masyarakat

300
orang

250
orang

83,33

5

Mengembangkan
wawasan
kebangsaan akan
pentingnya
kehidupan
demokrasi,
pluralism dan
penghormatan
HAM

Jumlah peserta
400
sosialisasi
orang
pemahaman nilainilai luhur budaya
bangsa di
masyarakat

400
orang

100

6

Mengembangkan
dialog antar umat
beragama, tokoh
masyarakat dan
pemuda serta
memberdayakan
forum pembauran
bangsa

Jumlah
masyarakat yang
mengikuti
pembinaan
peningkatan
wasbang

600
orang

650
orang

Jumlah peserta
rapat FPK dan
sosialisasi
pembinaan
pembauran
kebangsaan

498
orang

150
orang

30,12

Jumlah peserta
Rapat FKUB dan
Pembinaan
Kerukunan Umat
Beragama

636
orang

478
orang

75,16

108,3

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator
Sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam beberapa
tahun ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang bilamana digambarkan
dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun,
ataukah konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan,
kemajuan, stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja Pemerintah
dalam melaksanakan pembangunan.
Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau
deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari
pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan
permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor
yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk
dijadikan feed back bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran
atau periode waktu tahun berikutnya.
Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam
proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang
mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas
kinerja satu tahun.
Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam
rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan
tahun 2019. Evaluasi tersebut disertai dengan analisisnya agar tidak kehilangan

makna, sehingga sebaliknya bilamana tidak disertai dengan analisis akan
kehilangan makna.
Capaian kinerja Bakesbangpol Kabupaten Magetan 2019, dapat dianalisa
sebagai berikut:
a. Sasaran Strategis 1 : Pemberdayaaan masyarakat dalam menjaga
keamanan lingkungan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah
sebagai berikut :
Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

(1)

(2)

(3)

(4)

832 orang

983 orang

Jumlah peserta pertemuan
anggota dan sosialisasi fkdm
serta pembinaan pencegahan
radikalisme dan terorisme
Jumlah peserta pelaksanaan
sosialisasi solidaritas dan
ikatan sosial masyarakat

400 orang

400 orang

118,15

100

Berdasarkan tabel data di atas dapat diuraikan bahwa guna mencapai
sasaran “Pemberdayaaan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan ”
ditetapkan beberapa indikator yaitu sebagai berikut :
 Pencapaian target indikator kinerja “Jumlah peserta pertemuan anggota
dan sosialisasi fkdm serta pembinaan pencegahan radikalisme dan
terorisme “ yang ditetapkan sejumlah 832 orang. Realisasi yang terjadi
sejumlah 983 orang.
 Pencapaian target indikator kinerja “Jumlah peserta pelaksanaan sosialisasi
solidaritas dan ikatan sosial masyarakat “ yang ditetapkan sebanyak 400
orang. Realisasi yang terjadi sebanyak 400 orang.
b. Sasaran Strategis 2 : Mengintensifkan komunikasi kemitraan dengan instansi
vertical dalam rangka deteksi dini pencegahan dan penanganan konflik sosial.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

(1)

(2)

(3)

(4)

704 orang

820 orang

Jumlah peserta pertemuan tim
terpadu dan sosialisasi
penanganan konflik social
Jumlah peserta pelaksanaan
kegiatan Kominda
Jumlah kegiatan deteksi dini
dan cegah dini terhadap konflik
sosial di masyarakat

530 orang
17 kali

130 orang
14 kali

116,46

24,53

82,35

Berdasarkan tabel data di atas dapat diuraikan bahwa guna mencapai
sasaran “Mengintensifkan komunikasi kemitraan dengan instansi vertical
dalam rangka deteksi dini pencegahan dan penanganan konflik sosial”
ditetapkan indikator yaitu sebagai berikut :
 Pencapaian target indikator kinerja “Jumlah peserta pertemuan tim terpadu
dan sosialisasi penanganan konflik social” . Target yang ditetapkan adalah
sejumlah 704 orang. Realisasi yang terjadi sejumlah 820 orang.
 Pencapaian target indikator kinerja “Jumlah peserta pelaksanaan kegiatan
Kominda” . Target yang ditetapkan adalah sejumlah 530 orang. Realisasi
yang terjadi sejumlah 130 orang.
 Pencapaian target indikator kinerja “Jumlah kegiatan deteksi dini dan cegah
dini terhadap konflik sosial di masyarakat “ yang ditetapkan sebanyak 17
kali. Realisasi yang terjadi sebanyak 14 kali.
c. Sasaran Strategis 3 : Mengintensifkan sosialisasi dan pendidikan demokrasi
yang

berwawasan

kebangsaan

melalui

organisasi

masyarakat

untuk

meningkatkan nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi. Pencapaian target
kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

(1)

(2)

(3)

(4)

600 orang

600 orang

Jumlah peserta penyuluhan
kepada masyarakat

100

Jumlah peserta penyuluhan
anggota parpol dan jumlah
penelitian berkas pengajuan
bantuan parpol

50 orang

70 orang

140

Jumlah peserta kegiatan
koordinasi pileg dan pilpres
tahun 2019

298 orang

240 orang

100

Berdasarkan tabel data di atas dapat diuraikan bahwa guna mencapai
sasaran “Mengintensifkan sosialisasi dan pendidikan demokrasi yang
berwawasan kebangsaan melalui organisasi masyarakat untuk meningkatkan
nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi”. ditetapkan beberapa indikator yaitu
sebagai berikut :
 Pencapaian target indikator kinerja “Jumlah peserta penyuluhan kepada
masyarakat” . Target yang ditetapkan adalah sejumlah 600 orang. Realisasi
yang terjadi sejumlah 600 orang.
 Penetapan capaian target indikator kinerja “Jumlah peserta penyuluhan
anggota parpol dan jumlah penelitian berkas pengajuan bantuan parpol ”

adalah sebanyak 50 orang. Adapun realisasi yang terjadi adalah sebanyak
70 orang.
 Penetapan capaian target indikator kinerja “Jumlah peserta kegiatan
koordinasi pileg dan pilpres tahun 2019

” adalah sebanyak 298 orang.

Adapun realisasi yang terjadi adalah sebanyak 240 orang.
d. Sasaran Strategis 4: Meningkatkan peran ormas, LSm sebagai mitra
pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara melalui pendidikan keormasan. Pencapaian target
kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja
(1)

Jumlah peserta pembinaan
dan laporan monev
organisasi masyarakat

Target

Realisasi

(2)

(3)

300 orang

250 orang

%
(4)
83,33

Berdasarkan tabel data di atas dapat diuraikan bahwa guna mencapai
sasaran “Meningkatkan peran ormas, LSm sebagai mitra pemerintah dalam
mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara melalui pendidikan keormasan” ditetapkan beberapa indikator yaitu
sebagai berikut :
 Penetapan capaian target indikator kinerja “Jumlah peserta pembinaan dan
laporan monev organisasi masyarakat” adalah sebanyak 300 orang.
adapun realisasi yang terjadi adalah sebanyak 300 orang.
e. Sasaran

Strategis

5:

Mengembangkan

wawasan

kebangsaan

akan

pentingnya kehidupan demokrasi, pluralism dan penghormatan HAM. Kinerja
untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja
(1)

Jumlah peserta sosialisasi
pemahaman nilai-nilai luhur
budaya bangsa di
masyarakat
Jumlah masyarakat yang
mengikuti pembinaan
peningkatan wasbang

Target
(2)

Realisasi
(3)

%
(4)

400 orang

400 orang

100

600 orang

650 orang

108,3

Berdasarkan tabel data di atas dapat diuraikan bahwa guna mencapai
sasaran “Mengembangkan wawasan kebangsaan akan pentingnya kehidupan
demokrasi, pluralism dan penghormatan HAM ” ditetapkan beberapa indikator
yaitu sebagai berikut :



Penetapan capaian target indikator kinerja “Jumlah peserta sosialisasi
pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa di masyarakat” adalah
sebanyak 400 orang. adapun realisasi yang terjadi adalah sebanyak 400
orang.



Penetapan capaian target indikator kinerja “Jumlah masyarakat yang
mengikuti pembinaan peningkatan wasbang ” adalah sebanyak 600 orang.
adapun realisasi yang terjadi adalah sebanyak 650 orang.

f. Sasaran Strategis 6 : Mengembangkan dialog antar umat beragama, tokoh
masyarakat dan pemuda serta memberdayakan forum pembauran bangsa.
Kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja
(1)

Target

Realisasi

(2)

(3)

%
(4)

Jumlah peserta rapat FPK
dan sosialisasi pembinaan
pembauran kebangsaan

498 orang

150 orang

30,12

Jumlah peserta Rapat
FKUB dan Pembinaan
Kerukunan Umat Beragama

636 orang

478 orang

75,16

Berdasarkan tabel data di atas dapat diuraikan bahwa guna mencapai
sasaran “Mengembangkan dialog antar umat beragama, tokoh masyarakat
dan pemuda serta memberdayakan forum pembauran bangsa” ditetapkan
beberapa indikator yaitu sebagai berikut :


Penetapan capaian target indikator kinerja “Jumlah peserta rapat FPK dan
sosialisasi pembinaan pembauran kebangsaan ” adalah sebanyak 498
orang". Adapun realisasi yang terjadi adalah sebanyak 150 orang.



Penetapan capaian target indikator kinerja “Jumlah peserta Rapat FKUB
dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama ” adalah sebanyak 636 orang".
Adapun realisasi yang terjadi adalah sebanyak 478 orang.

Tahun

2019

merupakan

tahun

pertama

periode

RPJMD

2019-

2023,sehingga realisasi yang dibandingkan belum ada.
Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya
No

1

Sasaran
strategis

Pemberdaya
an
masyaarakat
dalam
menjaga
keamanan
lingkungan

Mengintensif
kan
komunikasi
kemitraan
dengan
instansi
vertical
dalam
rangka
deteksi dini
pencegahan
dan
penanganan
konflik sosial
3

Indikator Kinerja

Target
Renstr
a

Realisasi
2019

2020

2021

2022

2023

Jumlah peserta
pertemuan
anggota dan
sosialisasi fkdm
serta pembinaan
pencegahan
radikalisme dan
terorisme

4060
orang

983

-

-

-

-

Jumlah peserta
pelaksanaan
sosialisasi
solidaritas dan
ikatan sosial
masyarakat

2200
orang

400

-

-

-

-

Jumlah peserta
pertemuan tim
terpadu dan
sosialisasi
penanganan
konflik social

3670
orang

820

-

-

-

-

Jumlah peserta
pelaksanaan
kegiatan Kominda

530
orang

130

-

-

-

-

14

-

-

-

-

1400
orang

600

-

-

-

-

Jumlah peserta
penyuluhan
anggota parpol
dan jumlah
penelitian berkas
pengajuan
bantuan parpol

350
orang

70

-

-

-

-

Jumlah peserta
kegiatan
koordinasi pileg
dan pilpres tahun
2019

298
orang

240

-

-

-

-

Jumlah kegiatan
deteksi dini dan
cegah dini
terhadap konflik
sosial di
masyarakat

139
kegiata
n

Jumlah peserta
penyuluhan
kepada
masyarakat

5

6

4

Mengintensif
kan
sosialisasi
dan
pendidikan
demokrasi
yang
berwawasan
kebangsaan
melalui
organisasi
masyarakat
untuk
meningkatka
n nilai-nilai
nasionalisme
dan
demokrasi

7

Meningkatka
n peran
ormas, LSm
sebagai
mitra
pemerintah
dalam
mencerdask
an
kehidupan
bermasyarak
at, dalam
kehidupan
berbangsa
dan
bernegara
melalui
pendidikan
keormasan

Jumlah peserta
pembinaan dan
laporan monev
organisasi
masyarakat

1650
orang

250

-

-

-

-

Mengemban
gkan
wawasan
kebangsaan
akan
pentingnya
kehidupan
demokrasi,
pluralism dan
penghormata
n HAM

Jumlah peserta
sosialisasi
pemahaman nilainilai luhur budaya
bangsa di
masyarakat

2500
orang

400

-

-

-

-

Jumlah
masyarakat yang
mengikuti
pembinaan
peningkatan
wasbang

4000
orang

650

-

-

-

-

Jumlah peserta
rapat FPK dan
sosialisasi
pembinaan
pembauran
kebangsaan

2990
orang

150

-

-

-

-

Jumlah peserta
Rapat FKUB dan
Pembinaan
Kerukunan Umat
Beragama

3680
orang

478

-

-

-

-

Mengembang
kan dialog
antar umat
beragama,
tokoh
masyarakat
dan pemuda
serta
memberdayak
an forum
pembauran
bangsa
8

Selanjutnya, Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode
RPJMD / RENSTRA adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir
Periode RPJMD/RENSTRA
Target Akhir
RPJMD/
Renstra

No

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

1

Pemberdayaan
masyaarakat
dalam menjaga
keamanan
lingkungan

Jumlah peserta
pertemuan
anggota dan
sosialisasi fkdm
serta
pembinaan
pencegahan
radikalisme dan
terorisme

4060 orang

Jumlah peserta
pelaksanaan
sosialisasi
solidaritas dan
ikatan sosial
masyarakat

2200 orang

Jumlah peserta
pertemuan tim
terpadu dan
sosialisasi
penanganan
konflik social

3670 orang

Jumlah peserta
pelaksanaan
kegiatan
Kominda

530 orang

Jumlah kegiatan
deteksi dini dan
cegah dini
terhadap konflik
sosial di
masyarakat

139 kegiatan

Jumlah peserta
penyuluhan
kepada
masyarakat

1400 orang

3
4

Mengintensifka
n komunikasi
kemitraan
dengan instansi
vertical dalam
rangka deteksi
dini
pencegahan
dan
penanganan
konflik sosial

Mengintensifka
n sosialisasi
dan pendidikan
demokrasi yang
berwawasan
kebangsaan
melalui
organisasi
masyarakat
untuk
meningkatkan
nilai-nilai
nasionalisme
dan demokrasi

Realisasi
sd 2019

983

400

820

130

Tingkat
Kemajuan

24,21%

18,18%

22,34%

24,53%

14

10,07%

600

42,85%

Jumlah peserta
penyuluhan
anggota parpol
dan jumlah
penelitian
berkas
pengajuan
bantuan parpol

350 orang

70

20%

Jumlah peserta
kegiatan
koordinasi pileg
dan pilpres
tahun 2019

298 orang

240

80,54%

Meningkatkan
peran ormas,
LSm sebagai
mitra
pemerintah
dalam
mencerdaskan
kehidupan
bermasyarakat,
dalam
kehidupan
berbangsa dan
bernegara
melalui
pendidikan
keormasan

Jumlah peserta
pembinaan dan
laporan monev
organisasi
masyarakat

1650 orang

250

15,15%

Mengembangka
n wawasan
kebangsaan
akan
pentingnya
kehidupan
demokrasi,
pluralism dan
penghormatan
HAM

Jumlah peserta
sosialisasi
pemahaman
nilai-nilai luhur
budaya bangsa
di masyarakat
Jumlah
masyarakat
yang mengikuti
pembinaan
peningkatan
wasbang

2500 orang

400

16%

4000 orang

650

16,25%

Mengembangkan
dialog antar umat
beragama, tokoh
masyarakat dan
pemuda serta
memberdayakan
forum
pembauran
bangsa

Jumlah peserta
rapat FPK dan
sosialisasi
pembinaan
pembauran
kebangsaan

2990 orang

150

5,02%

Jumlah peserta
Rapat FKUB
dan Pembinaan
Kerukunan
Umat Beragama

3680 orang

478

12,99%

5
6

7

8

Selanjutnya, Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional
adalah sebagai berikut :
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional
No

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

1

Pemberdayaan
masyaarakat
dalam menjaga
keamanan
lingkungan

Jumlah peserta
pertemuan
anggota dan
sosialisasi fkdm
serta
pembinaan
pencegahan
radikalisme dan
terorisme

Realisasi sd
2019

983

Realisasi
Nasional

-

Jumlah peserta
pelaksanaan
sosialisasi
solidaritas dan
ikatan sosial
masyarakat

400

-

Jumlah peserta
pertemuan tim
terpadu dan
sosialisasi
penanganan
konflik social

820

-

3

Jumlah peserta
pelaksanaan
kegiatan
Kominda

130

-

4

Jumlah kegiatan
deteksi dini dan
cegah dini
terhadap konflik
sosial di
masyarakat

Mengintensifka
n komunikasi
kemitraan
dengan instansi
vertical dalam
rangka deteksi
dini
pencegahan
dan
penanganan
konflik sosial

Mengintensifka
n sosialisasi
dan pendidikan
demokrasi yang
berwawasan
kebangsaan
melalui
organisasi
masyarakat
untuk
meningkatkan
nilai-nilai
nasionalisme
dan demokrasi

Jumlah peserta
penyuluhan
kepada
masyarakat

14

600

-

-

Ket (+/-)

5

Jumlah peserta
penyuluhan
anggota parpol
dan jumlah
penelitian
berkas
pengajuan
bantuan parpol

70

-

6

Jumlah peserta
kegiatan
koordinasi pileg
dan pilpres
tahun 2019

240

-

Jumlah peserta
pembinaan dan
laporan monev
organisasi
masyarakat

250

-

Jumlah peserta
sosialisasi
pemahaman
nilai-nilai luhur
budaya bangsa
di masyarakat

400

-

Jumlah
masyarakat
yang mengikuti
pembinaan
peningkatan
wasbang

650

-

Jumlah peserta
rapat FPK dan
sosialisasi
pembinaan
pembauran
kebangsaan

150

-

Jumlah peserta
Rapat FKUB
dan Pembinaan
Kerukunan
Umat Beragama

478

-

7

Meningkatkan
peran ormas,
LSm sebagai
mitra
pemerintah
dalam
mencerdaskan
kehidupan
bermasyarakat,
dalam
kehidupan
berbangsa dan
bernegara
melalui
pendidikan
keormasan
Mengembangka
n wawasan
kebangsaan
akan
pentingnya
kehidupan
demokrasi,
pluralism dan
penghormatan
HAM
Mengembangkan
dialog antar umat
beragama, tokoh
masyarakat dan
pemuda serta
memberdayakan
forum
pembauran
bangsa

8

2. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja
serta alternative solusi yang telah dilakukan
Dalam pencapaian sasaran strategis 1 yaitu : Pemberdayaan masyarakat dalam
menjaga keamanan lingkungan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini disebabkan
semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini terhadap
segala gangguan keamanan dan potensi –potensi konflik sosial yang didukung dengan
peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui pemantauan dan rapat
koordinasi yang diadakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara Rutin sehingga
segala bentuk potensi konflik dapat terdeteksi, tertangani serta teredam sejak dini
sehingga tidak meluas menjadi konflik sosial.
Sasaran ini dapat tercapai melalui peningkatan kerja sama dengan aparat
keamanan berupa kegiatan kegiatan, rapat koordinasi yang secara rutin diadakan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan dengan melibatkan unsur keamanan
dari Polres Magetan, KODIM, Kejaksaan dan Instansi terkait lainnya sehingga segala
bentuk potensi konflik yang akan muncul dapat terdeteksi dan tertangani.
Pencapaian sasaran strategis 3 yaitu Mengintensifkan sosialisasi dan pendidikan
demokrasi yang berwawasan kebangsaan melalui organisasi masyarakat untuk
meningkatkan nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi. Keberhasilan Sasaran strategis ini
dapat dicapai melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pendidikan
politik dan partisipasi dalam Pileg Pilpres 2019 sehingga kesuksesan dalam pelaksanaan
Pileg Pilpres adalah wujud semakin baiknya nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi warga
masyarakat.
3.

Analisis Penggunaan Sumberdaya Anggaran
TABEL 3.5 ALOKASI SASARAN PEMBANGUNAN
No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Anggaran (Rp)

% Anggaran

(2019)

1

2

Pemberdayaan
masyaarakat dalam
menjaga keamanan
lingkungan

Mengintensifkan
komunikasi
kemitraan dengan
instansi vertical

Jumlah peserta
pertemuan anggota
dan sosialisasi
fkdm serta
pembinaan
pencegahan
radikalisme dan
terorisme

Rp. 205.000.000,-

6,8%

Jumlah peserta
pelaksanaan
sosialisasi
solidaritas dan
ikatan sosial
masyarakat

Rp. 50.000.000,-

1,6%

Rp. 240.000.000,-

8%

Jumlah peserta
pertemuan tim
terpadu dan
sosialisasi
penanganan konflik
social

dalam rangka
deteksi dini
pencegahan dan
penanganan konflik
sosial

3

Mengintensifkan
sosialisasi dan
pendidikan demokrasi
yang berwawasan
kebangsaan melalui
organisasi
masyarakat untuk
meningkatkan nilainilai nasionalisme
dan demokrasi

Jumlah peserta
pelaksanaan
kegiatan Kominda

Rp. 130.000.000,-

4,3%

Jumlah kegiatan
deteksi dini dan
cegah dini terhadap
konflik sosial di
masyarakat

Rp. 392.950.000,-

13,09%

Rp. 125.000.000,-

4,16%

Rp. 45.000.000,-

1,5%

Rp. 375.000.000,-

12,5%

Rp. 120.000.000,-

4%

Rp. 50.000.000,-

1,6%

Jumlah masyarakat
yang mengikuti
pembinaan
peningkatan
wasbang

Rp. 160.000.000,-

5,3%

Jumlah peserta
rapat FPK dan
sosialisasi
pembinaan
pembauran
kebangsaan

Rp. 50.000.000,-

1,6%

Jumlah peserta
Rapat FKUB dan
Pembinaan
Kerukunan Umat
Beragama

Rp. 100.000.000,-

3,3%

Jumlah peserta
penyuluhan
kepada
masyarakat
Jumlah peserta
penyuluhan
anggota parpol
dan jumlah
penelitian berkas
pengajuan
bantuan parpol
Jumlah peserta
kegiatan
koordinasi pileg
dan pilpres tahun
2019

4

Meningkatkan peran
ormas, LSm sebagai
mitra pemerintah
dalam mencerdaskan
kehidupan
bermasyarakat, dalam
kehidupan berbangsa
dan bernegara melalui
pendidikan keormasan

Jumlah peserta
pembinaan dan
laporan monev
organisasi
masyarakat

5

Mengembangkan
wawasan
kebangsaan akan
pentingnya
kehidupan
demokrasi, pluralism
dan penghormatan
HAM

Jumlah peserta
sosialisasi
pemahaman nilainilai luhur budaya
bangsa di
masyarakat

6

Mengembangkan
dialog antar umat
beragama, tokoh
masyarakat dan
pemuda serta
memberdayakan
forum pembauran
bangsa

Catatan: % anggaran adalah jumlah anggaran dibagi total anggaran

TABEL 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Kinerja
Target

1

2

3

4

Pemberdayaa
n masyaarakat
dalam
menjaga
keamanan
lingkungan

Mengintensifk
an komunikasi
kemitraan
dengan
instansi
vertical dalam
rangka deteksi
dini
pencegahan
dan
penanganan
konflik sosial

Mengintensifkan
sosialisasi dan
pendidikan
demokrasi yang
berwawasan
kebangsaan
melalui
organisasi
masyarakat
untuk
meningkatkan
nilai-nilai
nasionalisme
dan demokrasi

Meningkatkan
peran ormas,
LSm sebagai
mitra
pemerintah
dalam
mencerdaskan
kehidupan
bermasyarakat
, dalam
kehidupan

Anggaran

Reali

Capai

sasi

an

Alokasi

983
orang

118,1

Rp.

5

205.000.000

Rp.

Jumlah peserta
pertemuan
anggota dan
sosialisasi fkdm
serta pembinaan
pencegahan
radikalisme dan
terorisme

832
orang

Jumlah peserta
pelaksanaan
sosialisasi
solidaritas dan
ikatan sosial
masyarakat

400
orang

400
orang

100

Jumlah peserta
pertemuan tim
terpadu dan
sosialisasi
penanganan
konflik social

704
orang

820
orang

116,4

Rp.

6

240.000.000

Jumlah peserta
pelaksanaan
kegiatan
Kominda

530
orang

24,53

Rp.

Jumlah kegiatan
deteksi dini dan
cegah dini
terhadap konflik
sosial di
masyarakat

17
kali

Jumlah peserta
penyuluhan
kepada
masyarakat

600
orang

Jumlah peserta
penyuluhan
anggota parpol
dan jumlah
penelitian
berkas
pengajuan
bantuan parpol

50
orang

70
orang

140

Jumlah peserta
kegiatan
koordinasi pileg
dan pilpres
tahun 2019

298
orang

240
orang

100

Jumlah peserta
pembinaan dan
laporan monev
organisasi
masyarakat

300
orang

130
orang

Realisasi

Capaian

200.639.000

97,87

48.300.000

96,60

233.600.000

97,33

129.682.108

99,76

369.829.500

94,12

92.480.000

73,98

34.729.950

77.18

303.138.233

80.84

94.511.850

78,76

,-

50.000.000,-

,-

130.000.000
,-

14
kali

82,35

Rp.
392.950.000
,-

600
orang

100

Rp.
125.000.000
,Rp.
45.000.000,-

Rp.
375.000.000
,-

250
orang

83,33

Rp.
120.000.000
,-

berbangsa dan
bernegara
melalui
pendidikan
keormasan

5
Mengembang
kan wawasan
kebangsaan
akan
pentingnya
kehidupan
demokrasi,
pluralism dan
penghormatan
HAM
Mengembangka
n dialog antar
umat beragama,
tokoh
masyarakat dan
pemuda serta
memberdayakan
forum
pembauran
bangsa

6

Jumlah peserta
sosialisasi
pemahaman
nilai-nilai luhur
budaya bangsa
di masyarakat

400
orang

400
orang

100

Jumlah
masyarakat
yang mengikuti
pembinaan
peningkatan
wasbang

600
orang

650
orang

108,3

Jumlah peserta
rapat FPK dan
sosialisasi
pembinaan
pembauran
kebangsaan

498
orang

150
orang

30,12

Jumlah peserta
Rapat FKUB
dan Pembinaan
Kerukunan
Umat Beragama

636
orang

478
orang

75,16

Rp.

49.550.000

99,10

146.315.000

91,45

45.440.850

90,88

93.775.850

93,78

50.000.000,-

Rp.
160.000.000
,-

Rp.
50.000.000,-

Rp.
100.000.000
,-

Tabel 3.7 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
No

1

2

Sasaran Strategis

Pemberdayaan
masyaarakat dalam
menjaga keamanan
lingkungan

Mengintensifkan
komunikasi kemitraan
dengan instansi vertical
dalam rangka deteksi dini
pencegahan dan
penanganan konflik sosial

Indikator Kinerja

%Capaian

%

Kinerja

Penyerapan
Anggaran

Tingkat
Efisiensi

Jumlah peserta
pertemuan anggota
dan sosialisasi fkdm
serta pembinaan
pencegahan
radikalisme dan
terorisme

118,15

97,87

20,28%

Jumlah peserta
pelaksanaan
sosialisasi solidaritas
dan ikatan sosial
masyarakat

100

96,60

3,40%

Jumlah peserta
pertemuan tim terpadu
dan sosialisasi
penanganan konflik
social

116,46

97,33

19,13%

Jumlah peserta
pelaksanaan kegiatan
Kominda

24,53

99,76

-%

Jumlah kegiatan
deteksi dini dan cegah
dini terhadap konflik
sosial di masyarakat

82,35

94,12

-%

3

Mengintensifkan sosialisasi
dan pendidikan demokrasi
yang berwawasan
kebangsaan melalui
organisasi masyarakat untuk
meningkatkan nilai-nilai
nasionalisme dan demokrasi

Jumlah peserta
penyuluhan kepada
masyarakat

100

73,98

26,02%

Jumlah peserta
penyuluhan anggota
parpol dan jumlah
penelitian berkas
pengajuan bantuan
parpol

140

77.18

62,82%

Jumlah peserta
kegiatan koordinasi
pileg dan pilpres tahun
2019

100

80.84

19,16%

83,33

78,76

4,57%

100

99,10

0,90%

Jumlah masyarakat
yang mengikuti
pembinaan
peningkatan wasbang

108,3

91,45

16,9%

Jumlah peserta rapat
FPK dan sosialisasi
pembinaan pembauran
kebangsaan

30,12

90,88

-%

Jumlah peserta Rapat
FKUB dan Pembinaan
Kerukunan Umat
Beragama

75,16

93,78

-%

4

Meningkatkan peran
ormas, LSm sebagai mitra
pemerintah dalam
mencerdaskan kehidupan
bermasyarakat, dalam
kehidupan berbangsa dan
bernegara melalui
pendidikan keormasan

Jumlah peserta
pembinaan dan
laporan monev
organisasi masyarakat

5

Mengembangkan
wawasan kebangsaan
akan pentingnya
kehidupan demokrasi,
pluralism dan
penghormatan HAM

Jumlah peserta
sosialisasi pemahaman
nilai-nilai luhur budaya
bangsa di masyarakat

Mengembangkan dialog
antar umat beragama, tokoh
masyarakat dan pemuda
serta memberdayakan forum
pembauran bangsa

B. REALISASI ANGGARAN
Dana yang dianggarkan dan realisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Tahun 2019 sesuai Laporan
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 secara ringkas dijelaskan dalam tabel berikut :

Pagu

Realisasi
(Rp)

%

Rp. 452.000.150,-

Rp. 395.137.790,-

87,42

Rp. 250.500.150,-

Rp.229.183.762,-

91,49

Rp. 186.500.000,-

Rp.151.590.678,-

81,28

Rp. 15.000.000,-

Rp.14.363.350,-

95,76

Rp. 489.000.000,-

Rp. 446.976.500,-

91,41

Kegiatan
1. Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional

Rp. 100.000.000,-

Rp. 76.190.000,-

76,19

2. Pengadaan
perlengkapan
Kantor

Rp. 169.000.000,-

Rp. 157.588.500,-

93,25

3. Pemeliharaan
Perlengkapan
kantor

Rp. 20.000.000,-

Rp. 19.950.000,-

99,75

4. Rehabilitasi /
Pemeliharaan
gedung kantor

Rp. 200.000.000,-

Rp. 193.248.000,-

96,62

Program
3. Program
Peningkatan
Perencanaan,Lapor
an Kinerja dan
Keuangan
Perangkat Daerah

Rp. 16.000.000,-

Rp. 15.529.375,-

97,06

No

Program/Kegiatan

1.

Program
1. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kegiatan
1. Penyediaan Jasa
dan pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kegiatan
2. Pelayanan
Perjalanan Dinas
Dalam dan Luar
Daerah
Kegiatan
3. Survey Kepuasan
Masyarakat
Program
2. Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur

2.

3.

No

4.

5.

Pagu

Realisasi
(Rp)

%

Rp. 16.000.000,-

Rp. 15.529.375,-

97,06

Rp. 360.000.000,-,-

Rp. 335.081.700,-,-

93,08

Kegiatan
1. Peningkatan
toleransi dan
kerukunan dalam
kehidupan
beragama

Rp. 100.000.000,-

Rp.93.775.850,-

93,78

2. Peningkatan
Kesadaran
Masyarakat akan
Nilai-nilai Luhur
Budaya Bangsa

Rp. 50.000.000,-

Rp. 49.550.000,-

99,10

3. Pembinaan Forum
Pembauran
Kebangsaan

Rp. 50.000.000,-

Rp. 45.440.850,-

90,88

Rp. 160.000.000,-

Rp.146.315.000,-

91,45

Rp. 967.950.000,-

Rp. 933.750.608,-

Rp. 205.000.000,-

Rp.200.639.000,-

Rp. 392.950.000,-

Rp.369.829.500,-

Rp. 240.000.000,-

Rp.233.600.000,-

Program/Kegiatan
Kegiatan
5. Penyusunan
Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran
dan Capaian
Kinerja Perangkat
daerah
Program
4. Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan

4. Pembinaan
Peningkatan
wawasan
Kebangsaan
Program
5. Program
pemberdayaan
masyarakat
untuk menjaga
ketertiban dan
kemanan
Kegiatan
1. Pembentukan
Satuan Keamanan
Lingkungan di
Masyarakat
2. Pengembangan
Sistem Deteksi
Dini dan Cegah
Dini Terhadap
Konflik Sosial di
Masyarakat
3. Sosialisasi
Keamanan dalam
negeri

96,47

97,87

94,12

97,33

No

6.

7.

Pagu

Realisasi
(Rp)

Rp. 130.000.000,-

Rp.129.682.108,-

Program
6. Program
pendidikan
Politik
Masyarakat

Rp. 665.000.000,-

Rp. 524.860.033,-

78,93

Kegiatan
1. Penyuluhan
kepada
masyarakat

Rp. 125.000.000,-

Rp. 92.480.000,-

73,98

2. Fasilitasi Partai
Politik

Rp. 45.000.000,-

Rp. 34.729.950,-

77,18

3. Koordinasi dan
Pembinaan
Organisasiorganisasi di
Masyarakat

Rp. 120.000.000,-

Rp. 94.511.850,-

78,76

4. Koordinasi dan
Pemantauan
Pelaksanaan
Demokrasi di
daerah

Rp. 375.000.000,-

Rp. 303.138.233,-

80,84

Rp. 50.000.000

Rp. 48.300.000,-

96,60

Rp. 50.000.000

Rp. 48.300.000,-

96,60

Rp. 2.999.950.150,-

Rp. 2.699.636.006,-

89,99

Program/Kegiatan
4. Fasilitasi Kegiatan
Komunitas
Intelijen daerah
(Kominda)

Program
7. Program
Peningkatan
Solidaritas dan
Ketahanan Sosial
1. Peningkatan
Solidaritas dan
Ikatan Sosial
Masyarakat
Jumlah

%
99,76

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran telah
mencapai 89,99% dengan realisasi sebesar Rp. 2.699.636.006,- dari jumlah
anggaran Rp. 2.999.950.150,-. Sisa anggaran merupakan efisiensi dari setiap
kegiatan karena semua target kegiatan telah terlaksana.. Hal ini menunjukkan
bahwa pencapaian kinerja anggaran cukup baik dan telah mendukung pencapaian
kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

