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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang 

Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, maka Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Karangasem 

Tahun 2014 dapat diselesaikan tepat waktu. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten 

Karangasem Tahun 2014 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi 

dan misi yang dibebankan dalam kurun waktu tahun 2014. Selain itu, laporan ini 

sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi serta kewenangan pengelola sumber daya berdasarkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-

2015.  

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 

2014 ini merupakan hasil kerjasama dari semua pihak dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karangasem yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan 

kegiatan penyusunan LAKIP ini. Laporan ini memuat pencapaian kinerja 

pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran yang terjabarkan ke dalam berbagai bentuk program dan 

kegiatan. 
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Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini,  tentunya masih 

banyak kekurangan atau ketidaksempurnaan baik dalam tehnik penyusunan 

maupun materi yang disajikan.  Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif dari 

semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan penulisan selanjutnya.  

Semoga LAKIP Kabupaten Karangasem dapat dijadikan parameter terhadap 

pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2014 dan dapat dijadikan 

bahan masukan perencanaan pembangunan Kabupaten Karangasem kedepannya.  

 

Amlapura,  31 Maret 2015 

BUPATI KARANGASEM 

 

  I WAYAN GEREDEG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    
 

iii 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 

PROVINSI BALI 

  

DAFTAR ISI 
 

                              

Hal 

KATA PENGANTAR ………………………………………………………................ i 

DAFTAR ISI  ………………………………………………………………................. iii 

EKSKUTIF SUMMARY……………………………………………………................. v 

 

BAB I   PENDAHULUAN ………………………………………………............ 1 

A.  Latar Belakang  …..……………………………………................ 1 

B.  Ruang Lingkup ............................................................ 4 

  

BAB II    PERENCANAAN KINERJA..............................……............  8 

 A. Rencana Strategis………………………………………...…...........  8 

 1.  Visi .........................................................................  8 

 2.  Misi.......................................................................... 10 

 B. Strategi dan Arah Kebijakan Umum................................. 12 

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ............................. 14 

1. Arah Kebijakan Pembangunan untuk melaksanakan Misi 

Pertama ................................................................... 14 

2. Arah Kebijakan Pembangunan untuk melaksanakan Misi 

Kedua ......................................................................  20 

3. Arah Kebijakan Pembangunan untuk melaksanakan Misi 

Ketiga....................................................................... 26  

     

BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA............................................  43 

A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................ 43 

1.   Optimalisasi Pelayanan ............................................    45 

2.   Pendayagunaan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur  98 

3.   Pendayagunaan Organisasi dan Sistem....................... 116 



    
 

iv 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 

PROVINSI BALI 

  

4.   Fasilitasi antar stakeholders....................................... 141 

5.   Demokratisasi.......................................................... 145 

6.   Pelaksanaan Aturan Perundangan Negara................... 157 

7.   Pendayagunaan Potensi dan Pemanfaatan SDA 

Berkelanjutan............................................................ 169 

8.   Peningkatan Investasi Berwawasan Lingkungan.......... 186 

9.   Pemberdayaan Masyarakat Bertanggungjawab........... 192 

10.   Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan di Segala 

Bidang..................................................................... 226 

11.  Menjaga Kelestarian Lingkungan Fisik dan Non Fisik.... 275 

12.  Pengentasan Kemiskinan Bertahap dan Komprehensif.. 312 

13.   Kesejahteraan Sosial.................................................. 352 

14.  Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat dengan  

 Pemanfaatan IT........................................................ 379 

15.   Menjalin Kemitraan Strategis dengan Stakeholders..... 414 

16.  Menjaga Keamanan dan Ketertiban Sosial, Pelestarian  

 Nilai-Nilai Budaya Bali............................................... 420 

  

B. ASPEK KEUANGAN........................................................... 431 

 

BAB IV  PENUTUP ……………………………………………………………................ 435 

 

LAMPIRAN  - LAMPIRAN 

 Lampiran  I   :  RKT Tahun 2014  

 Lampiran II  :  Pengukuran Kinerja Tahun 2014 

  

 
 
 
 
 



    
 

v 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 

PROVINSI BALI 

  

EKSKUTIF SUMMARY 

 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan 

wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana 

Strategis Tahun 2010-2015 dan Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang telah 

ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2014. Penyusunan LAKIP 

Tahun 2014 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk 

memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang 

telah dilakukan selama tahun 2014. Selain itu LAKIP merupakan bahan 

evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, 

maupun pelaksanaan pembangunan di tahun berikutnya. 

Selain yang telah disampaikan sebelumnya, LAKIP juga disusun 

sebagaimana amanat Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang 

dibebankan dalam kurun waktu tahun 2014. 

Selain itu Pemerintah Kabupaten Karangasem beserta Satuan 

Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem, 

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinera dan Tata 

Cara Reviu Atas Laopran Kinerja Instansi Pemerintah.  
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 Dalam LAKIP ini disajikan pengukuran kinerja berikut dengan 

penjelasan tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan serta langkah 

antisipasi yang akan diambil di masa mendatang dalam pencapaian target 

yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja yang dipakai pada 

pengukuran ini adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang 

telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), 

hasil (Output) dari kegiatan tahun 2014 sedangkan manfaat (benefit) dan 

dampak (impact) sebagian besar belum bisa diukur karena memerlukan 

waktu yang cukup lama untuk bisa dilakukan penelitian. 

 Dalam tahun 2014 tidak semua kegiatan dapat terlaksana karena 

terbentur anggaran yang terbatas, peraturan yang lebih tinggi ataupun 

karena minimnya waktu pelaksanaan, kegagalan tender, dan lain 

sebagainya sehingga kegiatan harus ditunda ke tahun 2015. 
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Kabupaten Karangasem merupakan salah satu dari Delapan Kabupaten yang 

ada di Provinsi Bali. Di bawah kepemimpinan Bupati I Wayan Geredeg, SH dan Wakil 

Bupati I Made Sukerana, SH berupaya sedemikian rupa untuk meningkatkan 

pertumbuhan pembangunan di segala bidang serta percepatan pertumbuhan ekonomi 

masyarakat. Berbagai program dan terobosan terlahir dari ide brilian Bupati 

Karangasem. Seperti peningkatan kesehatan masyarakat, pengurangan dan pengentasan 

kemiskinan, Promosi pariwisata, Pembangunan Pelabuhan Cruise sebagai upaya 

peningkatan ekonomi masyarakat, Pembangunan Cubang untuk memenuhi kebutuhan 

air bersih untuk wilayah yang belum terjangkau oleh PDAM, pengembangan     

pembibitan dan pemeliharaan udang untuk kwalitas eksport,  pengiriman tenaga magang 

ke Jepang, serta masih banyak program-program yang dilahirkan untuk membangun 

Kabupaten Karangasem di bawah kepemimpinan Bupati saat ini. Menghadapi tantangan 

perekonomian daerah yang masih fluktuatif, angka kemiskinan dan pengangguran yang 

masih tinggi, serta terbatasnya secara nyata sumber-sumber pembiayaan pembangunan.  

Dalam upaya menggerakkan seluruh potensi pembangunan yang ada di 

Kabupaten Karangasem, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. 

Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses 

BAB I. PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG 
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untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat secara sistematis, terarah, terpadu, 

menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat.  

Untuk mendukung pelaksanaan semua program perencanaan pembangunan 

daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Karangasem Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Karangasem,  susunan Organisasi  dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Karangasem terdiri atas : 

a. Sekretariat Daerah; 

b. Sekretariat DPRD; 

c. Inspektorat; 

d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

e. Dinas Daerah berjumlah 16; 

f. Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor, dan RSUD) berjumlah 10; 

g. Pemerintah Kecamatan berjumlah 8 Kecamatan;  

h. Pemerintah Kelurahan berjumlah 3; dan 

i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

42 (empat puluh dua) organisasi perangkat daerah tersebut melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Karangasem Nomor 6 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dalam upaya 

mewujudkan program pembangunan daerah. 

Kabupaten Karangasem yang terletak di ujung timur Pulau Bali. Secara 

astronomis berada pada posisi 8º00’00-8º41’37,8 Lintang Selatan dan 115º35’9,8-
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115º54’8,9 Bujur Timur. Posisi tersebut mengakibatkan wilayahnya beriklim tropis, 

dengan luas wilayah 839,54 KM
2
. Kabupaten Karangasem merupakan Kabupaten 

terluas nomor 3 di Provinsi Bali setelah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. 

Secara topografi 43,5% wilayahnya berada pada ketinggian 500 meter diatas permukaan 

laut. Sebagian besar wilayah berupa perbukitan. Adapun batas wilayah Kabupaten 

Karangasem adalah sebagai berikut : 

 Sebelah Utara  :  Laut Bali 

 Sebelah Selatan  :  Samudra Indonesia 

 Sebelah Barat  : Kabupaten Klungkung, Bangli dan Kabupaten Buleleng 

 Sebelah Timur  :  Selat Lombok 

Dilihat dari penguasaan tanahnya, 7.140 Ha. Merupakan lahan persawahan. 

Sedangkan yang bukan lahan sawah 76.814 Ha. Mata pencaharian penduduk sebagian 

besar berada pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. 

Seni budaya yang dimiliki Kabupaten Karangasem menjadi daya tarik 

tersendiri bagi peningkatan daya tarik wisatawan domestik maupun asing. Seperti 

halnya seni tari dan karawitan, tradisi megeret pandan, gebug ende, ter-teran (perang 

api), dll. Untuk kawasan daya tarik wisata ada 15 (lima belas) kawasan wisata yaitu : 

Besakih, Jemeluk, Putung, Yeh Malet, Padang Bai, Tirta Gangga, Iseh, Tenganan, 

Tulamben, Taman Ujung, Candi Dasa, Bukit Jambul, Sibetan, Tlaga Waja, Puri Agung. 

Disamping 15 kawasan Obyek Daya Tarik Wisata tersebut Kabupaten Karangasem 

memiliki satu pelabuhan Kapal pesiar (Pelabuhan cruise) yang letaknya di Desa Tanah 

Ampo Kecamatan Manggis, selain itu juga ada gedung BDS Tanah Aron/Usaha Kecil 
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Menengah(UKM) centre yang merupakan sentra usaha kerajinan masyarakat di 

Kabupaten Karangasem. 

Berbagai macam potensi dan kegiatan yang termaktub pada rencana kerja 

tahun 2014 di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan melihat 

output dan outcome berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing 

SKPD, yang nantinya pencapaian sasaran output dan outcome kegiatan dimaksud akan 

diukur melalui laporan yang terangkai secara sistematis melalui Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2014. 

Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Karangasem  tahun 2014 

dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang 

dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  

yang telah ditetapkan. Pembuatan LAKIP ini mempunyai manfaat sangat penting, 

disamping sebagai dokumen pelaksanaan Perencanaan Taktis Strategis, juga untuk 

menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan RPJMD selama satu tahun 

anggaran. 

 

 

 

Ruang lingkup pembahasan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2014 adalah dokumen Penetapan Kinerja 

Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 terbagi dalam  Sasaran Strategis 

dengan berorientasi pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014 yang 

tercantum dalam Indikator Kinerja Utama. 

B.  RUANG LINGKUP 

 



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 

PROVINSI BALI 

 

 

LAKIP Tahun 2014  5 

Prioritas pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem 

Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

Prioritas  1 :  Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran 

Prioritas 2 :  Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan 

Prioritas 3 :  Peningkatan daya saing pertanian, industri kecil, pariwisata,  UMKM 

dan koperasi; 

Prioritas  4 : Pemantapan ketahanan pangan; 

Prioritas  5 :  Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian kebudayaan; 

Prioritas  6 :  Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

Prioritas  7 :  Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah;  

Prioritas  8 :  Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola. 

Sedangkan Sasaran Strategis pembangunan di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut : 

1. Optimalisasi Pelayanan 

2. Pendayagunaan dan peningkatan kompetensi aparatur 

3. Pendayagunaan organisasi dan sistem 

4. Fasilitas antar Steakholder 

5. Demokratisasi 

6. Pelaksanaan aturan perundangan negara 

7. Pendayagunaan Potensi dan pemanfaatan SDA berkelanjutan 

8. Peningkatan investasi berwawasan lingkungan 

9. Pemberdayaan masyarakat bertanggungjawab 

10. Peningkatan dan penyelarasan pembangunan di segala bidang 

11. Menjaga kelestarian lingkungan fisik dan non fisik 
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12. Pengentasan kemiskinan bertahap dan komprehensif 

13. Kesejahteraan Sosial 

14. Mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan pemanfaatan IT 

15. Menjalin kemitraan strategis dengan stakeholders 

16. Menjaga keamanan dan ketertiban sosial, pelestarian nilai-nilai budaya 

Bali. 
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Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara pada kegiatan kinerja Tahun 2014 

merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD. 

Rencana Kinerja berdasarkan program kegiatan Kabupaten Karangasem 

Tahun 2014 disusun dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan Perubahan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2014 serta Kebijakan 

Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten 

Karangasem Tahun 2014. 

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Rencana Kinerja Kabupaten 

Karangasem Tahun 2014 memuat substansi pokok sebagai berikut :  

1. Skala prioritas pembangunan daerah; 

2. Prioritas program untuk masing-masing urusan; 

3. Plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. 

Dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Rencana Kinerja Kabupaten 

Karangasem Tahun 2014 disusun antara lain berdasarkan hal-hal sebagai berikut :  

1. Pelaksanaan kewenangan dan urusan wajib; 

2. Kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat; 

3. Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; 

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 
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4. Efektivitas dan efesiensi anggaran. 

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui 

pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran 

serta masyarakat dalam pembangunan. Untuk menggerakkan potensi pembangunan 

daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi 

daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang 

berdayaguna dan berhasilguna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya 

perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan 

perencanaan tahunan.  

 

Sebagai langkah awal pembangunan  yang tersusun dalam Rencana Strategis 

dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Karangasem  Tahun 2010-2015, merupakan suatu proses dari rangkaian usaha untuk 

mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah lingkungan 

Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan 

Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi  penetapan Visi, Misi, Tujuan, 

Sasaran serta cara mencapai Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan 

masa depan. 

1. Visi 

Sejalan dengan perkembangan waktu pada periode 2005-2010 saat 

kepemimpinan pertama bupati terpilih telah dicapai kemajuan di segala bidang namun 

A. RENCANA STRATEGIS 
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masih ada yang belum tercapai serta belum optimal. Untuk itu pada periode terpilih 

yang kedua kalinya 2010-2015 perlu dilanjutkan Visi dan Misi periode 2005-2010. 

Oleh karenanya, untuk membangun Karangasem yang lebih baik di masa 

mendatang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Karangasem 2010-2015 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk 

menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan namun juga mengantisipasi 

perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. 

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan 

peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan lokal yang hidup dalam 

masyarakat Karangasem maka Visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem adalah: 

” MEWUJUDKAN KARANGASEM JAGADITHA YA CA ITI DHARMA 

PERIODE II ” 

Penjabaran makna dari Visi tersebut adalah seperti diuraikan dibawah ini. 

Jagadhita  artinya kondisi masyarakat yang berada pada keadaan ekonomi 

yang sejahtera dengan ukuran menurut terminologi ilmiah, yang selama ini dijadikan 

indikator oleh pemerintah.  

Ya Ca Iti Dharma  artinya bahwa dasar filosofi yang dijadikan kerangka di 

dalam berinteraksi sosial adalah nilai-nilai kebenaran universal yang menurut 

terminologi agama dan hukum positif.  
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Periode ll  artinya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tidak bisa instan 

selalu mengalami proses waktu atau periodeisasi, untuk itu guna melanjutkan visi yang 

terdahulu perlu berkelanjutan sehingga tujuan menjadi optimal. 

Batasan-batasan: 

1. Batasan sejahtera yaitu adanya penurunan secara signifikan terhadap angka 

kemiskinan secara bertahap dan komprehensif. 

2. Nilai-nilai kebenaran terminologi agama yang dijadikan acuan secara khusus adalah 

Agama Hindu dengan nafas  budaya Bali dan Undang-Undang Negara. 

2.  Misi 

RPJMD Kabupaten Karangasem 2010-2015 telah memasuki tahun ke-5 

(Lima) RPJMD dalam rangka mewujudkan Karangasem kedepan menjadi lebih baik 

dengan mencermati isu-isu strategis, baik yang bersifat internal (kekuatan dan 

kelemahan) maupun bersifat eksternal (peluang dan tantangan). Globalisasi dalam pasar 

bebas merupakan peluang bagi sumber daya manusia Karangasem untuk dapat 

berkiprah, baik ditingkat daerah, nasional maupun ditingkat global.  

Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta 

memperhatikan tantangan ke depan dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki, 

untuk menuju “ Karangasem  Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode ll “ maka rumusan 

Misi Kabupaten Karangasem dalam pencapaian Visi Karangasem 2010-2015 ditetapkan 

dalam 3 Misi yaitu:  

1. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Bebas KKN 

2. Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan 
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3. Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatkan 

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari setiap misi yang 

dirumuskan untuk menuju  “ Karangasem  Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode ll “  

dapat dijabarkan dalam tabel berikut : 

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Kabupaten Karangasem 

 

VISI : Mewujudkan Karangasem Jagaditha Ya Ca Iti Dharma Periode ll  

MISI I : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Bebas KKN  

Tujuan Sasaran 

Tujuan : Mengoptimalkan pelayanan, 

pendayagunaan aparatur dan  

peningkatan kompetensi aparatur, 

pendayagunaan organisasi dan 

sistem, fasilitasi antar 

stakeholders, demokratisasi 

pelaksanaan aturan perundangan 

negara. 

1 Optimalisasi pelayanan 

   2 Pendayagunaan dan 

peningkatan kompetensi 

aparatur 

   3 Pendayagunaan organisasi dan 

sistem 

   4 Fasilitasi antar stakeholders 

   5 Demokratisasi 

   

6 Pelaksanaan aturan 

perundangan Negara 

MISI II : Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan  

Tujuan Sasaran 

Tujuan : Mewujudkan pendayagunaan 

potensi dan pemanfaatan SDA 

berkelanjutan, peningkatan 

investasi berwawasan 

lingkungan, pemberdayaan 

masyarakat yang bertanggung 

1 Pendayagunaan potensi dan 

pemanfaatan SDA 

berkelanjutan 

   2 Peningkatan investasi 

berwawasan lingkungan 
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   jawab, peningkatan dan 

penyelarasan pembangunan di 

segala bidang serta menjaga 

kelestarian lingkungan fisik dan 

non fisik. 

3 Pemberdayaan masyarakat 

bertanggung jawab 

   4 Peningkatan dan penyelarasan 

pembangunan di segala bidang 

    

5 Menjaga kelestarian 

lingkungan fisik dan non fisik 

MISI III : Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan 

Tujuan Sasaran 

Tujuan : Pengurangan jumlah RT miskin 

secara bertahap dan 

komprehensif, peningkatan 

kesejahteraan sosial masyarakat, 

mencerdaskan kehidupan 

masyarakat melalui pemanfaatan 

teknologi informasi, adanya 

jalinan kemitraaan strategis 

dengan stakeholders sampai 

ketingkat kecamatan, serta 

menjaga keamanan dan ketertiban 

sosial, pelestarian nilai-nilai 

budaya tradisional.  

1 Pengentasan kemiskinan 

bertahap dan komprehensif  

   2 Kesejahteraan sosial  

   3 Mencerdaskan kehidupan 

masyarakat  dengan 

pemanfaataan IT  

   4 Menjalin kemitraan strategis 

dengan stakeholders  

    

5 Menjaga keamanan dan 

ketertiban sosial, pelestarian 

nilai-nilai budaya bali  

Sumber : RPJMD Kabupaten Karangasem 2010-2015 

 

 

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2010-

2015 disusun berdasarkan rumusan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) Daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait, masukan DPRD berupa 

pokok-pokok pikiran serta penjabaran RPJMD. Selanjutnya Arah Kebijakan Umum ini 

menjadi kesepakatan antara pihak Legislatif dan Eksekutif, sehingga wajib menjadi 

pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

B. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM 
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Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi di atas, strategi yang akan 

ditempuh adalah:  

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan prima secara terpadu, penyederhanaan 

pelayanan birokrasi. 

2. Meningkatkan pemahaman dan pengawasan kinerja birokrasi yang lebih efektif dan 

bebas KKN. 

3. Meningkatkan kompetensi aparatur. 

4. Meningkatkan koordinasi organisasi berjenjang. 

5. Meningkatkan frekuensi forum pertemuan dalam penyerapan aspirasi masyarakat. 

6. Meningkatkan pemahaman aspek hukum birokrasi. 

7. Meningkatkan pemanfaatan  dan pengendalian potensi sumber daya alam secara 

berkelanjutan. 

8. Meningkatkan investasi yang berwawasan lingkungan dan terpadu. 

9. Meningkatkan peranan kelembagaan masyarakat secara terukur dan bertanggung 

jawab. 

10. Meningkatkan kelestarian lingkungan fisik dan non fisik. 

11. Meningkatkan pengentasan kemiskinan bertahap dan komprehensif. 

12. Meningkatkan kesejahteraan sosial terpadu. 

13. Meningkatkan akses pemanfaatan teknologi informasi secara luas jangkauannya 

dan bertahap. 

14. Meningkatkan daya saing masyarakat kecil dan menengah. 
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Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 

Arah kebijakan pembangunan dari ketiga misi tersebut akan dilaksanakan 

dalam lima tahun kedepan, dikelompokkan berdasarkan urusan. Urusan terdiri dari 2 

komponen yaitu urusan wajib serta urusan pilihan.    

1.  Arah Kebijakan Pembangunan untuk Melaksanakan Misi Pertama 

A.  Optimalisasi Pelayanan 

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

 Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mendapatkan 

kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas, serta mampu 

memberikan pelayanan prima. 

 Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, dengan didukung oleh 

perencanaan pembangunan yang partisipatif, aspiratif, serta 

meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar berbagai sektor. 

 Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintahan melalui 

pendidikan, pelatihan dan koordinasi yang lebih baik guna 

meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. 

 Mengupayakan efektivitas dan efisiensi, serta transparansi dalam 

penggalian dan pengelolaan sumber-sumber dana bagi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

 Meningkatkan sarana dan prasarana serta pengelolaan persandian dan 

telekomunikasi. 
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 2. Kesehatan 

 Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk 

optimalisasi pelayanan. 

 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait pelayanan 

kesehatan. 

 Peningkatan jangkauan pelayanan jamkesmas dan pelayanan kesehatan 

sejenis. 

 Pengawasan pelayanan kesehatan terutama terkait pemberian pelayanan 

kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu. 

3. Kependudukan dan Catatan Sipil 

 Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan administrasi 

kependudukan. 

 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait pelayanan 

administrasi kependudukan. 

 Meningkatkan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan. 

 Peningkatan pengawasan pelaksanaan pelayanan administrasi 

kependudukan. 

4. Perdagangan 

 Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan untuk optimalisasi 

pelayanan. 

 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat terkait perijinan. 
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 Penyederhanaan prosedur perijinan. 

 Pengawasan proses pelayanan perijinan yang efektif, efesien dan bebas 

KKN. 

5. Perpustakaan 

 Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat terutama di 

daerah pedesaan dan daerah terpencil. 

 Meningkatkan jumlah dan jenis bacaan, dan keterampilan bagi 

pengelola perpustakaan. 

6. Lingkungan Hidup 

 Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan dan 

perdesaan. 

 Meningkatan sarana dan prasarana serta penataan pertamanan dan 

kebersihan lingkungan. 

B. Pendayagunaan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur 

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

 Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaan 

berjenjang, kursus, bintek, diklat, maupun pendidikan akademis, 

termasuk program magang. 

 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan. 

2. Pendidikan 

 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. 
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 Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui kursus, bintek, diklat 

maupun pendidikan akademis. 

3. Kesehatan 

 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terkait petugas kesehatan 

melalui kursus, bintek, diklat maupun pendidikan akademis. 

C.  Pendayagunaan Organisasi dan Sistem 

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

 Optimalisasi penerapan sistem kerja secara berjenjang untuk merubah 

mind set dan memeratakan pekerjaan dan tanggung jawab secara 

berjenjang dan proporsional 

 Peningkatan fungsi baperjakat dalam melakukan analisa dan evaluasi 

terhadap kinerja aparatur secara proposional sesuai kemampuan potensi 

dan DUK, untuk meningkatkan gairah kerja dari masing-masing 

aparatur. 

 Meningkatkan kualitas keimanan aparatur melalui pemberian darma 

wacana, tirta yatra dan lainnya, untuk menumbuhkan kesadaran akan 

tanggung jawab kerja dari dalam diri masing-masing. 

 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, serta 

pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. 

D.  Fasilitasi antar Stakeholders 

1. Penataan Ruang 
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 Meningkatkan fungsi koordinasi dalam rangka penyusunan rencana 

pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. 

 Meningkatkan fungsi koordinasi dalam rangka perencanaan 

pemanfaatan ruang. 

2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 

 Meningkatkan penyerapan/penjaringan aspirasi masyarakat (jaring 

asmara). 

 Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembangunan. 

 Hearing/dialog dan koordinasi pejabat pimpinan daerah dan tokoh 

masyarakat/ tokoh agama. 

3. Kebudayaan 

 Meningkatkan Peranan lembaga Adat Desa Pakraman. 

4. Koperasi dan UKM 

 Meningkatkan peranan lembaga keuangan mikro yang dikelola di 

tingkat pedesaan. 

E.  Demokratisasi 

1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

 Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait tugas dan fungsi 

pemerintah, swasta dan masyarat dalam pembangunan daerah.  

 Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait isue-isue strategis yang 

sedang berkembang. 
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 Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam berpolitik dan 

penyampaian aspirasi. 

2. Komunikasi dan Informatika 

 Meningkatkan penyebarluasan informasi untuk mencapai keterbukaan 

informasi pelayanan publik. 

3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 

 Pengaduan aspirasi masyarakat 

F.  Pelaksanaan Aturan Perundangan Negara 

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 

 Meningkatkan pengetahuan aparatur terkait pemahaman terhadap 

peraturan dan aspek hukum. 

 Peningkatan dan perkuatan lembaga tim ahli hukum yang telah 

dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem. 

 Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka penegakan hukum. 

 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak 

hukum. 

 Pembahasan rancangan peraturan daerah. 

 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan 

kebijakan. 

2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

 Meningkatkan penegakan peraturan daerah. 
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 Meningkatkan penegakan ketertiban lingkungan. 

2.  Arah Kebijakan Pembangunan untuk Melaksanakan Misi Kedua 

A. Pendayagunaan Potensi dan Pemanfaatan SDA Berkelanjutan 

1. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup 

 Inventarisasi dan penataan potensi galian C secara terukur baik 

cadangan bahan  Insitu  maupun cadangan bahan galian Eksitu  yang 

layak di eksploitasi berdasarkan kaidah lingkungan  hidup  

 Penggalian potensi SDA lainnya dan memanfaatkan demi kesejahteraan 

masyarakat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

 Penetapan keharusan pemanfaatan SDA strategis Kabupaten 

Karangasem dengan didahului oleh kajian seperti KLHS (kajian 

lingkungan hidup strategis sesuai amanat undang-undang lingkungan 

hidup).  

 Peningkatan pengendalian pemanfaatan SDA melalui SKPD terkait 

(Bappeda , BLH, Kantor Satpol PP, Bagian Ekonomi). 

 Meningkatkan profesionalisme aparat dalam penataan ruang, karena 

banyaknya kepentingan yang terkait, sehingga proporsi pemanfaatan 

ruang optimal dan kelestarian manfaat berkelanjutan dalam 

keseimbangan dinamika perubahan. 

 Pembentukan tim pembina dan pengendali tata ruang yang kompeten, 

proporsional dan profesional, yang mampu menyusun dan menetapkan 

regulasi-regulasi yang ramah lingkungan. 
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 Penyesuaian tata ruang dengan menetapkan dan mensosialisasikan 

peraturan/perda tata ruang dan peruntukannya. Didukung dengan 

kesungguhan operasional pengendalian dan menindak pelanggaran tata 

ruang. 

 Mengamankan kelestarian daerah tangkapan air, resapan air, daerah 

cadangan air, sempadan (jalan, sungai, jurang, pantai), daerah 

perlindungan jurang. 

 Mengkaji dan mempertegas kembali Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten (RTRWK), guna memayungi kebijakan kabupaten dan 

mencegah kesemrawutan dan tumpang tindih, disertai dengan 

konsistensi dari aparat dalam implementasinya. 

2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 

 Peningkatan pengawasan terhadap pemberian ijin maupun pelaksanaan 

eksploitasi sumber daya alam terutama eksploitasi galian C. 

3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

 Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan 

eksploitasi sumber daya alam terutama eksploitasi galian C. 

4. Lingkungan Hidup 

 Peningkatan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam strategis 

melalui kajian lingkungan hidup strategis. 
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B.   Peningkatan Investasi Berwawasan Lingkungan 

1. Penataan Ruang 

 Melakukan pengendalian dengan Pengeluaran ijin secara komprehensif 

melalui KUPT serta mendapat rekomendasi/advice planning dari 

Bappeda/Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD).  

 Peningkatan anggaran unit tertentu khususnya dalam pengendalian 

perijinan dan lingkungan. 

 Kerjasama pihak swasta (KPS) yang difasilitasi Bappenas 

 Meningkatkan peranan lembaga yang terkait lingkungan. 

 Mendorong peranan aktif Lembaga Adat dalam pengawasan investor 

untuk berinvestasi berwawasan lingkungan. 

 Sosialisasi rencana tata ruang yang intens dan berkesinambungan. 

 Pemanfaatan sosialisasi rencana tata ruang dan profil investasi melalui 

multi media. 

 Penggalakan sosialisasi masalah lingkungan kepada masyarakat dan 

lembaga adat dengan mengangkat kearifan lokal (local genious) di 

masing-masing desa/wilayah kecamatan.  

 Pengimplementasian Kerjasama Pihak Swasta (KPS) yang difasilitasi 

Bappenas secara lebih terpadu dan pro aktif dari SKPD terkait. 

2. Lingkungan Hidup 

 Telah diresmikan Pos Pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidup 

yang pertama bagi kabupaten/kota di Kabupaten Karangasem. 
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 Melakukan pengendalian dengan pengeluaran ijin secara komprehensif 

melalui KUPT serta mendapat rekomendasi lingkungan dari BLH 

berupa Kajian Lingkungan (UKL/UPL  Amdal dan sejenisnya). 

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

 Peningkatan monitoring dan evaluasi  guna mendapatkan mekanisme 

yang tepat dalam memberdayakan masyarakat sehingga memiliki 

pemahaman yang sama dalam membuka peluang investasi yang 

berwawasan lingkungan. 

 Meningkatkan prasarana dan sarana, pendayagunaan teknologi tepat 

guna serta pemantapan keterpaduan pembangunan 

 Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalam 

pemberdayaan masyarakat. 

 Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat. 

4. Kebudayaan 

 Peningkatan Pemberdayaan Desa Pekraman  sehingga memiliki 

pemahaman yang sama dalam membuka peluang investasi yang 

berwawasan lingkungan. 

 Meningkatkan peranan lembaga adat dalam melaksanakan 

pengawasan terhadap investor untuk berinvestasi yang berwawasan 

lingkungan. 

C.    Pemberdayaan Masyarakat Bertanggung Jawab 

1. Perencanaan  
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 Meningkatkan pemantauan terhadap keberlanjutan pelaksanaan 

program CBD. 

2. Kebudayaan 

 Peningkatan peranan kelembagaan/Desa Pekraman, lembaga subak 

serta organisasi kemasyarakatan lainnya. 

 Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi 

kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemampuan 

bersaing lebih tinggi.  

D. Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan di Segala Bidang 

1. Perencanaan 

 Meningkatkan fungsi koordinasi dibawah kendali asisten 2 dalam 

bidang administrasi pembangunan. 

 Peningkatan fungsi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dan 

penanganan investasi. 

2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 

 Meningkatkan fungsi koordinasi dibawah kendali asisten 1 dalam 

bidang tata praja. 

 Meningkatkan fungsi koordinasi dibawah kendali asisten 3 dalam 

bidang administrasi umum. 

E.  Menjaga Kelestarian Lingkungan Fisik dan Non Fisik 

1. Pekerjaan Umum 
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 Program terpadu penanganan lingkungan yaitu perbaikan pantai 

melaui program Revertment pantai  secara berkelanjutan. 

 Penanganan program pasca bencana alam. 

 Mengembangkan prasarana dan sarana air baku dan irigasi yang 

memadai, untuk meningkatkan pelayanan air minum dan irigasi yang 

berkeadilan sesuai dengan kebutuhan. 

2.    Kehutanan 

 Program penanganan lahan kritis dengan program gerhan, program 

sejuta pohon dan program one man one tree serta program swadaya 

masyarakat terhadap penanganan lingkungan. 

3.   Sosial 

 Program non fisik pada aspek program sosial budaya. 

 Perencanaan program CSR (Care Social Responsibility). 

4.   Lingkungan Hidup 

 Pemberian prioritas penanganan lingkungan oleh masyarakat dan 

lembaga swadaya lingkungan. 

 Program terpadu di dalam menangani permasalahan lingkungan. 

 Pengelolaan RTH perkotaan dan perdesaan. 

 Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. 

 Perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 

5. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 

 Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan. 
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3. Arah Kebijakan Pembangunan untuk melaksanakan Misi Ketiga 

A.  Pengentasan Kemiskinan bertahap dan komprehensif 

1. Pendidikan 

 Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkan 

kualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, serta 

meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK. 

 Memantapkan paradigma baru pembangunan pendidikan yang 

bertumpu pada tiga pilar  utama, yakni: kemandirian dalam 

pengelolaan, akuntabilitas (accountability) dan jaminan mutu (quality 

assurance). 

 Mensinergikan pembangunan pendidikan yang mengacu pada 2 

dimensi dasar, yakni: dimensi lokal yang menekankan pada keharusan 

untuk mengakomodir dan mengintegrasikan unsur-unsur akuntabilitas, 

relevansi, kualitas, otonomi dan jaringan kerjasama; sementara 

dimensi global menuntut agar segala aktivitas didasari oleh aspek 

kompetitif, kualitas dan jaringan kerjasama. 

 Mengembangkan pembangunan pendidikan berbudaya sejalan dengan 

kekhasan yang dimiliki masyarakat Bali. 

 Mengupayakan untuk memperkokoh lembaga- lembaga pendidikan 

sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan memelihara kelestarian 

budaya yang adiluhung. 
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 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk 

kualitas pengelolanya, serta memberikan perhatian khusus kepada 

penduduk yang kurang mampu. 

 Pemasangan sistem jaringan yang murah dan bertahap di semua 

SKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasi 

pembangunan secara koneksitas.  

 Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secara lebih 

intensif dan pengimplementasian program keluaran. 

 Program Pemanfaatan Media Internet yang lebih luas jangkauannya di 

masyarakat secara bertahap. 

2. Kesehatan 

 Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan 

berkualitas terutama bagi penduduk miskin. 

 Meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyakit, baik pencegahan 

primer, skunder maupun tersier terutama penyakit yang menjadi 

masalah kesehatan di Kabupaten Karangasem. 

 Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta sarana dan 

prasarana kesehatan. 

3. Ketenagakerjaan 

 Mengembangkan ekonomi berkerakyatan yang berkeadilan dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya 

alam Bali secara profesional dan berkelanjutan. 
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 Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah 

minimum kabupaten/kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

pekerja membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah 

pengangguran. 

 Memantapkan  pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi 

kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemampuan 

bersaing lebih tinggi. 

 Pemasangan sistem jaringan yang murah dan bertahap di semua 

SKPD  sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasi 

pembangunan secara  koneksitas. 

 Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secara lebih  

intensif dan pengimplementasian program keluaran. 

 Program Pemanfaatan Media Internet yang lebih luas jangkauannya di 

masyarakat secara bertahap. 

4. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

 Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh sehingga mampu 

mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mantap dan stabil, serta 

terwujudnya distribusi, komposisi yang berimbang, dan terwujudnya 

iklim berinvestasi yang sehat. 

 Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisir resiko 

kredit modal kerja dan kredit investasi. 

 Program Peningkatan Lembaga Keuangan Desa (LPD). 

5. Perdagangan 
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 Mengembangkan kemitraan pemasangan industri kecil dan menengah. 

6. Industri 

 Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya 

saing tinggi, melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain dan akses 

pasar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi olahan terkini yang 

sesuai. 

7. Penanaman Modal 

 Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan 

peraturan investasi, sehingga dapat menarik investor. 

8. Pertanian 

 Mengembangkan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menuju 

kemandirian, sejahtera dan keadilan. 

 Menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petani dalam 

usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti: keringanan 

pajak, subsidi pupuk, kemudahan kredit, terlebih lagi yang ada dalam 

jalur hijau atau kawasan wisata. 

 Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya 

pertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan teknologi, 

termasuk pengembangan penanganan pasca panen, guna memberi 

nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian. 

 Mensinergikan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata 

melalui program kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan. 

9. Ketahanan Pangan 
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 Meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali 

terutama dalam perkokohan ketahanan pangan dan peningkatan 

kesejahtraan petani melalui optimalisasi pengelolahan sumber daya 

alam dan SDM Bali, penguatan  kelembagaan, memperbaiki akses 

petani terhadap permodalan teknologi, pemasaran dan fasilitas 

penunjang lainnya. 

10. Kelautan dan Perikanan 

 Mengembangkan  komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta 

meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan. 

 Meningkatkan pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, 

pesisir dan daratan. 

 Meningkatkan lapangan kerja, ekspor, komsumsi ikan per kapita dan 

kesejahteraan masyarakat. 

11. Pertanahan 

 Mewujudkan tata kelola pertanahan daerah yang tertib dan akuntabel. 

12. Pariwisata 

 Pengembangan pariwisata spritual. 

 Mengembangkan ”pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikan 

efek ganda (multiplier effect) bagi sebagian besar masyarakat lokal 

Bali. 

 Perbaikan infrastuktur penunjang pariwisata, menjaga lingkungan 

alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan daya 

saing, serta dengan lebih mengutamakan quality tourism. 
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 Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadi 

penemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehingga terhindar 

dari stagnasi dan penurunan drastis atau decline kegiatan pariwisata. 

 Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebih 

memberdayakan masyarakat lokal, seperti: memberikan kesempatan 

kepada masyarakat lokal melalui koperasi untuk mengelola usaha 

perhotelan, atau ikut membeli saham sebagai penyertaan modal dalam 

pengelolaannya. 

 Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasis pada 

masyarakat, serta peningkatan penghasilan yang dirasakan langsung 

oleh sebagian besar masyarakat Bali. 

 Mewujudkan suasana dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan 

industri pariwisata Bali, yang didukung oleh bersinerginya berbagai 

komponen pariwisata. 

 Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana 

pemeliharaan obyek baik keaslian maupun kebersihannya, menjaga 

kelestarian dan keamanannya, memberdayakan dan memberikan 

manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar obyek wisata 

sebagai penyangga utamanya. 

 Memberikan perlindungan dan insentif khusus kepada lembaga, 

perorangan, pelaku pariwisata yang benar-benar  mengabdikan dirinya 

pada pelestarian budaya yang menjadi daya tarik wisatawan. 
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 Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan 

guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan masyarakat. 

13. Pekerjaaan Umum 

 Mengembangkan prasarana dan sarana air baku dan irigasi yang 

memadai, untuk meningkatkan pelayanan air minum dan irigasi yang 

berkeadilan sesuai dengan kebutuhan. 

 Pengadaan embung, cubang. 

14. Perhubungan 

 Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi, informasi dan 

komunikasi yang memadai, terutama wilayah Bali Utara, Barat dan 

Timur guna memperluas dan mendistribusikan pusat pertumbuhan 

ekonomi, agar terjadi keseimbangan antara daerah Bali bagian 

Selatan, Tengah, Timur dan Utara. 

15. Perumahan Rakyat 

 Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman 

dengan mengefisienkan penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang 

dan tetap mengacu peraturan daerah tentang ketinggian bangunan 

serta keselarasan dengan daya dukung lingkungan. 

16. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam 

pembangunan melalui : 
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 Mendorong dan membangkitkan potensi yang dimiliki keluarga dan 

masyarakat serta penguatan kelembagaannya. 

 Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat 

 Meningkatkan prasarana dan sarana, pendayagunaan teknologi tepat 

guna serta pemantapan keterpaduan pembangunan 

 Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalam 

pemberdayaan masyarakat. 

17. Ketransmigrasian 

 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia transmigrasi asal Bali. 

18. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

 Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KB 

mandiri menuju keluarga sejahtera. 

19. Sosial 

 Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, 

kelompok dan komunitas masyarakat, sehingga dapat menjalankan 

fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. 

 Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan 

penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

B.  Kesejahteraan Sosial 

1. Ketenagakerjaan 

 Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah 

minimum kabupaten/kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan 
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pekerja membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah 

pengangguran. 

2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

 Program Peningkatan Lembaga Keuangan Desa (LPD). 

3. Pertanian 

 Menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petani dalam 

usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti: keringan pajak, 

subsidi pupuk, kemudahan kredit, terlebih lagi yang ada dalam jalur 

hijau atau kawasan wisata. 

4. Ketahanan Pangan 

 Meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali 

terutama dalam perkokohan ketahanan pangan dan peningkatan 

kesejahteraan petani melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya manusia, penguatan  kelembagaan, 

memperbaiki akses petani terhadap permodalan teknologi, pemasaran 

dan fasilitas penunjang lainnya. 

5. Pariwisata 

 Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebih 

memberdayakan masyarakat lokal, seperti: memberikan kesempatan 

kepada masyarakat lokal melalui koperasi untuk mengelola usaha 

perhotelan, atau ikut membeli saham sebagai penyertaan modal dalam 

pengelolaannya. 
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 Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasis pada 

masyarakat, serta peningkatan penghasilan yang dirasakan langsung 

oleh sebagian besar masyarakat Bali. 

 Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana 

pemeliharaan obyek baik keaslian maupun kebersihannya, menjaga 

kelestarian dan keamanannya, memberdayakan dan memberikan 

manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar obyek wisata 

sebagai penyangga utamanya. 

 Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan 

guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan masyarakat. 

C.  Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat dengan Pemanfaatan IT 

1.   Ketenagakerjaan 

 Meningkatkan kemampuan IT tenaga kerja melalui program Magang di 

Jepang 

 Pemasangan sistem jaringan yang murah dan bertahap di semua 

SKPD  sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasi 

pembangunan secara  koneksitas  

 Program pemanfaatan media internet yang lebih luas jangkauannya di 

masyarakat secara bertahap. 

2.   Komunikasi dan Informatika 

 Meningkatkan sistem jaringan di semua SKPD untuk menciptakan 

proses perencanaan dan evaluasi pembangunan secara koneksitas 
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 Peningkatan pemanfaatan media internet yang lebih luas di 

masyarakat. 

3.   Perencanaan Pembangunan 

 Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkan 

kualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, serta 

meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK. 

4.   Pendidikan 

 Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkan 

kualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, serta 

meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK. 

 Pemasangan sistem jaringan yang murah dan bertahap di segala SKPD 

sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasi pembangunan 

secara koneksitas. 

 Program pemanfaatan media internet yang lebih luas jangkauannya di 

masyarakat secara bertahap. 

D.  Menjalin Kemitraan Strategis dengan Stakeholder 

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 

 Meningkatkan koordinasi antar skpd melalui rapat rutin 

 Meningkatkan penyerapan / penjaringan aspirasi masyarakat (jaring 

asmara)  

 Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembangunan 
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2. Pendidikan 

 Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secara lebih 

intensif dan pengimplementasian program keluaran. 

3. Ketenagakerjaan 

 Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi 

kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemampuan 

bersaing lebih tinggi. 

 Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secara lebih  

intensif dan pengimplementasian program keluaran. 

4. Pertanian 

 Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya 

pertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan teknologi, 

termasuk pengembangan penanganan pasca panen, guna memberi 

nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian. 

 Mensinergikan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata 

melalui program kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan. 

E.  Menjaga Keamanan dan Ketertiban Sosial, Pelestarian Nilai-nilai Budaya 

Bali 

1. Kebudayaan 

 Peningkatan peranan kelembagaan/desa pekraman, lembaga subak 

serta organisasi kemasyarakatan lainnya. 
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 Memantapkan  pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi 

kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemampuan 

bersaing lebih tinggi.  

 Peningkatan pengetahuan kerohanian di masing-masing desa 

pekraman melalui pesraman. 

2.   Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 

 Peningkatan ilmu keagamaan dan bahasa daerah di kalangan siswa 

untuk menanamkan keimanan dan kecintaan kepada budaya daerah 

sejak kecil melalui penambahan jumlah tenaga guru agama dan guru 

bahasa Bali. 

3. Pendidikan 

 Peningkatan pelestarian budaya Bali melalui pendidikan formal dan 

informal. 

 Mengembangkan pembangunan pendidikan berbudaya sejalan dengan 

kekhasan yang dimiliki masyarakat Bali. 

 Mengupayakan untuk memperkokoh lembaga- lembaga pendidikan 

sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan memelihara kelestarian 

budaya yang adiluhung. 

4.   Ketenagakerjaan 

 Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat kecil dan 

menengah di sektor-sektor informal. 

5. Pertanahan 
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 Mewujudkan tata kelola pertanahan daerah yang tertib dan akuntabel. 

6. Pariwisata 

 Pengembangan pariwisata spritual 

 Mengembangkan ”pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikan 

efek ganda (multiplier effect) bagi sebagian besar masyarakat lokal 

Bali. 

 Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadi 

penemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehingga terhindar 

dari stagnasi dan penurunan drastis atau decline kegiatan pariwisata. 

 Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasis pada 

masyarakat, serta peningkatan penghasilan yang dirasakan langsung 

oleh sebagian besar masyarakat Bali. 

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi serta 

memperhatikan perkembangan perekonomian yang telah dicapai maka proyeksi makro 

ekonomi tahun 2014 adalah sebagai berikut :  

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem pada tahun 2014 

direncanakan sebesar kurang lebih 6 %. Untuk mencapai angka tersebut maka 

peranan investasi perlu ditingkatkan, agar tidak hanya didominasi oleh konsumsi 

rumah tangga.  
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2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

PDRB Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2014 berdasarkan harga berlaku 

ditargetkan mencapai 5,8 triliun rupiah lebih. Sedangkan PDRB Kabupaten 

Karangasem berdasarkan harga konstan 2000 ditargetkan mencapai 2,2 triliun pada 

tahun 2014. Target tersebut dapat diwujudkan apabila produksi daerah mampu 

ditingkatkan dan harga-harga produksi tidak mengalami penurunan. 

3. Struktur Ekonomi 

Struktur perekonomian Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2012 didominasi 

oleh sektor tersier dengan kontribusi sebesar 57,35 %, sektor primer memberikan 

kontribusi sebesar 29,94 % dan sektor sekunder memberi kontribusi sebesar 12,71 %.  

Tahun 2014 akan ditingkatkan pada sektor sekunder dan tersier serta menurunnya 

peranan sektor primer namun nilai absulute tetap tinggi. 

4. PDRB Perkapita 

PDRB Kabupaten Karangasem berdasarkan harga berlaku tahun 2012 sebesar 

5,2 triliun rupiah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun sebanyak 406.992 

jiwa, maka PRDB per kapita tahun 2012 sebesar 12,7 juta rupiah. Sedangkan PDRB 

perkapita berdasarkan harga konstan tahun 2012 sebesar 5,02 juta rupiah. Sehingga 

pada tahun 2014 PDRB perkapita direncanakan  sebesar 13 – 14 juta rupiah atas  

dasar  harga  berlaku, sedangkan atas dasar harga konstan direncanakan sebesar 5 – 6  

juta rupiah dengan asumsi pertumbuhan penduduk mencapai  maksimum 1,00 %. 
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5. Inflasi  

Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah maka inflasi perlu 

dikendalikan pada kisaran 5 + 1 % khususnya terhadap harga barang- barang 

kebutuhan pokok masyarakat. 

6. Kesempatan Kerja 

Jumlah angkatan kerja tahun 2014 ditargetkan mencapai 85 - 90 persen dari 

seluruh penduduk usia 15 tahun keatas dengan tingkat pengangguran diperkirakan 

mencapai 1 -1,5 persen dari angkatan kerja.  

7. Kemiskinan  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem, Jumlah 

Penduduk Miskin di Kabupaten Karangasem pada tahun 2011 sebanyak 26.126 jiwa 

atau sekitar 6,43 % mengalami penurunan sebesar 3.186 jiwa jika dibandingkan 

tahun 2012, dimana jumlah Penduduk Miskin pada tahun 2012 sebanyak 22.940 jiwa 

atau sekitar    5,63 %. Dengan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang 

telah diambil oleh pemerintah diharapkan pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin 

menurun dan ditargetkan sekitar 5,18 %. 

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan, 

serta dengan mempertimbangkan kondisi, potensi daerah, maka arah kebijakan 

pembangunan bidang ekonomi yang ditempuh adalah pemulihan perekonomian melalui  

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemulihan pertumbuhan ekonomi yang 

berkualitas diupayakan melalui peningkatan investasi, konsumsi masyarakat, 
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peningkatan ekspor termasuk peningkatan sektor pariwisata, peningkatan peran 

UMKM, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan.   

Pembangunan ekonomi bertumpu pada tiga sektor andalan yaitu sektor 

pertanian dalam arti luas, industri kecil, menengah dan koperasi serta sektor pariwisata. 

Ketiga sektor ini disamping mampu memberikan konstribusi yang cukup besar bagi 

perekonomian daerah, juga mampu membuka peluang berusaha, peluang kerja serta 

peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 
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A.  CAPAIAN KINERJA ORGANISASI  

 

Akuntabilitas kinerja Tahun 2014 di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Karangasem merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian Visi 

Misi Kabupaten. Akuntabilitas kinerja dapat diukur melalui penerapan sistem 

akuntabilitas kinerja yang saling berkaitan satu sama lainnya, dari proses perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk mendapatkan penilaian kinerja akan diukur 

melalui penerapan sistem tersebut. Sehingga hal ini dapat menggambarkan suatu sistem 

yang saling berkaitan satu sama lainnya. 

Pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Karangasem telah 

menyusun Evaluasi  Kinerja berbasis laporan pelaksanaan anggaran yang dicapai dan 

diakumulasi terhadap 16  sasaran strategis dalam upaya mewujudkan visi misi 

kabupaten tercapai realisasi  95,92 %. Dengan capain tersebut kinerja yang dilakukan 

sudah dapat dinyatakan berhasil. 

Evaluasi kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi 

secara internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Pemerintah Kabupaten. Evaluasi 

dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang 

direncanakan. Dalam evaluasi diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung 

keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah 

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 
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perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa 

yang akan datang. 

 

Realisasi kinerja atas dasar rencana kinerja tahun 2014 Pemerintah Kabupaten 

Karangasem pada Misi Pertama : Penyelenggaraan Tugas Umum 

Pemerintahan Bebas KKN , adalah dengan menciptakan tata pemerintahan 

yang bersih dan berwibawa merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan 

daerah. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang 

baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi 

supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin 

kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada 

perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia 

aparatur dan system pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.  

Tujuan Misi Pertama adalah untuk Mengoptimalkan pelayanan, 

pendayagunaan aparatur dan  peningkatan kompetensi aparatur, pendayagunaan 

organisasi dan sistem, fasilitasi antar stakeholders, demokratisasi dan  pelaksanaan 

aturan perundangan negara. 

Dalam pencapaian Misi I di tahun ke 4 (empat) RPJMD ini dilaksanakan 

melalui 6 (enam) sasaran strategis pembangunan dengan capaian indikator sebagai 

berikut : 
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SASARAN  1 : Optimalisasi Pelayanan 

 

Optimalisasi pelayanan publik dalam birokrasi pemerintahan memang 

bukanlah pekerjaan mudah seperti halnya membalikkan telapak tangan mengingat 

pembaharuan tersebut menyangkut berbagai aspek yang telah terkultur dalam lingkaran 

birokrasi pemerintahan kita.  Di samping itu, kendala infrastruktur organisasi yang 

belum mendukung pola pelayanan prima yang diidolakan. Terlihat dengan belum 

terbangunnya kaidah-kaidah atau prosedur-prosedur baku pelayanan yang memihak 

publik serta standar kualitas minimal yang semestinya diketahui publik selaku 

konsumennya di samping rincian tugas-tugas organisasi pelayanan publik secara 

komplit. Standard Operating Procedure (SOP) pada masing-masing service provider di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem sudah dilaksanakan sebagai program 

alur layanan publik namun belum diidentifikasi sebagai identitas keputusan masing-

masing chief provider sehingga kedepannya memang sangat diperlukan pembuktian 

secara fakta keabsahan SOP sebagai bukti sah pelaksanaan pelayanan publik. 

Rendahnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh sebagian 

aparatur pemerintahan atau administrasi negara dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. Birokrasi yang panjang (red-tape bureaucracy) dan adanya tumpang tindih 

tugas dan kewenangan, yang menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi 

panjang dan melalui proses yang berbelit-belit, sehingga tidak mustahil memperbesar 

kemungkinan timbulnya ekonomi biaya tinggi, terjadinya penyalahgunaan wewenang, 

korupsi, kolusi dan nepotisme, perlakuan diskriminatif, dan lain-lain. Rendahnya 

pengawasan external dari masyarakat (social control) terhadap penyelenggaraan 
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pelayanan publik, sebagai akibat dari ketidak jelasan standar dan prosedur pelayanan, 

serta prosedur peyampaian keluhan pengguna jasa pelayanan publik. Karena itu 

Kabupaten Karangasem menempatkan optimalisasi pelayanan sebagai ujung tombak 

misi pertama ini, sehingga dengan demikian diharapkkan mampu mewujudkan 

pelayanan publik di Kabupaten Karangasem yang efesien dan efektif. 

Pencapaian sasaran pertama dari  Misi pertama optimaliasasi pelayanan, 

untuk tahun 2014 lebih ditekankan pada Pelayanan pendidikan bagi anak usia sekolah, 

Pelayanan kesehatan, Pelayanan kependudukan dan catatan sipil, Pelayanan bidang 

perdagangan, Pelayanan perpustakaan, Pelayanan pengelolaan lingkungan dan 

kebersihan, Pelayanan tanggap bencana. 

Untuk lebih jelasnya berikut disampaikan analisis masing-masing capaian 

sasaran indikator pendukung terwujudnya optimalisasi pelayanan pada Pemerintah 

Kabupaten Karangasem sebagai berikut : 

 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

1 2 3 4 

Visi : Mewujudkan Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode II  

Misi I : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Bebas KKN 
 

Optimalisasi Pelayanan - Meningkatkan APK Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD) 

35% 23,3% 

  - Terselanggaranya pendidikan dan 
pelatihan bagi pendidikan PAUD 

100%/1 tahun 95% 

  - Pencapaian pendukung pembelajaran 
PAUD 

45%/1 tahun 75% 

  - Pencapaian pelayanan PAUD yang 
optimal 

45%/1 tahun 50% 

  - Pencapaian APK jenjang SD 114,44%/37 
gedung 
Perpustakaan 

104,9% 
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  - Pencapaian APK jenjang SMP 100,00%/1 
tahun 

87,07% 

  - Pencapaian APM jenjang SD 99,77%/9 SD 
dan SMP 

96,08% 

  - Pencapaian APM jenjang SMP 66,92%/100 
ruang kelas 

77,93% 

  - Persentase SD melaksanakan MBS 65%/2422 
guru SD 

100% 

  - Jumlah siswa SD/SMP sasaran BOS 76,66%/100 
ruang kelas 

60,61% 

  - Pencapaian UASBN-SD 100%/Siswa 
se-Kab. 
Karangasem 

100% 

  - Pencapaian UN-SMP 100%/Siswa 
se-Kab. 
Karangasem 

100% 

  - Perolehan medali nasional dan 
internasional 

24/8 sekolah 21 sekolah 

  - Pencapaian pelayanan pendidikan 
yang optimal 

90% 90% 

  - Pencapaian APK SMA/SMK/MA 51,97%/ 1 unit 72,79% 

  - Pencapaian APM SMA/SMK/MA 36,16%/1 
tahun 

56,70% 

  - Menekan angka drof out 0%/1 tahun 0% 

  - Pencapaian kelancaran UN SMA 100%/1 tahun 100% 

  - Pencapaian Kelancaran UN SMK 100%/1 tahun 100% 

  - Meningkatkan rata-rata hasil ujian 
nasional SMA dan SMK 

  

    SMA 8,00/ seluruh 
SMA/MA 

7,00 

    SMK 8,05/1 sekolah 6,87 

  - Meningkatkan prestasi akademik dan 
non akademik 

  

    Kejuaraan OSN 50%/5 unit 30% 

    Kejuaraan OOSN 40%/3 unit 26% 

  - Pemberian Beasiswa 5 paket  

    beasiswa ekonomi lemah 75%/1 sekolah 75% 

    beasiswa prestasi 85%/9 paket 
buku 

80% 

  - Meningkatkan Pelayanan pendidikan 78%/1 tahun 78% 

  - Mengembangkan sistem informasi  4 4 
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Manajemen 

  - Penuntasan buta aksara 100%/75 
kelompok 

78,98% 

  - Meningkatkan prestasi didik mengikuti 
paket A lulus ujian 

100%/8 
Kecamatan 

100% 

  - Meningkatkan prestasi didik mengikuti 
paket B lulus ujian 

100%/185 
orang 

100% 

  - Meningkatkan prestasi didik mengikuti 
paket C lulus ujian 

100%/17 jenis 
lomba 

100% 

  - Penurunan Net Death Rate (NDR) 
dalam kisaran nilai ideal  

5 ‰ 16,02 ‰ 

  - Penurunan Gross Death Rate (GDR) 
dalam kisaran nilai ideal  

10 ‰ 27,25 ‰ 

  - Peningkatan Bed Occupancy Ratio 
(BOR) dalam kisaran nilai ideal 

85% 70,01% 

  - Angka Bed Turn Over (BTO) dalam 
kisaran nilai ideal Kemenkes  

50 kali/tahun 86,34 
kali/tahun 

  - Angka Turn Over Interval (TOI) dalam 
kisaran nilai ideal Kemenkes   

3 hari 1,76 hari 

  - Angka Length Of Stay (LOS) dalam 
kisaran nilai ideal Kemenkes  

6 hari 3,05 hari 

  - Angka respon time pelayanan Gawat 
Darurat 

5 menit 4 menit 

  - Penurunan waktu tunggu pelayanan 
rawat jalan 

15 menit 15 menit 

  - Penurunan waktu tunggu pelayanan 
operasi efektif 

1 hari 4 hari 

  - Penurunan angka kematian di meja 
operasi 

0% 0% 

  - Penurunan angka kejadian operasi 
salah sisi 

0% 0% 

  - Penurunan angka kejadian operasi 
salah orang 

0% 0% 

  - Peningkatan angka kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan 

95% 80% 

  - Peningkatan prosentase resep 
terlayani 

100% 95% 

  - Peningkatan respon time 
penyelesaian resep 

15 menit 30 menit 

  - Penurunan jumlah kerusakan film 
radiologi 

0% 2% 
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  - Penurunan jumlah keterlambatan 
pelayanan USG› 2 jam 

0% 0% 

  - Peningkatan prosentase makanan/diit 
yang dapat dilayani 

100% 100% 

  - Peningkatan jumlah konsultasi gizi 
yang dilayani 

100% 100% 

  - Penurunan angka kesalahan 
pemberian diet 

0 kasus 0 kasus 

  - Waktu tunggu hasil pelayanan 
laboratorium patalogi klinik 

60 menit 60 menit 

  - Waktu tanggap pelayanan 
pemulasaran jenasah 

2 jam 1,5 jam 

  - Angka kesalahan tindakan rehabilitasi 
medis 

0 kasus 0 kasus 

  - Peningkatan kecepatan penyelesaian 
visum et repertum (ver) 

1 hari 6 hari 

  - Prosentase pemenuhan kebutuhan 
linen rumah sakit 

100% 100 % 

  - Prosentase pemenuhan Alat 
Pelindung Diri (APD) 

100% 100 % 

  - Penurunan angka kejadian infeksi 
nosokomial di rumah sakit 

0% 0% 

  - Prosentase hasil pemeriksaan baku 
mutu limbah cair  

100% 100 % 

  - Waktu tanggap perbaikan kerusakan 
alat-alat di rumah sakit 

5 menit 10 menit 

  - Prosentase ketepatan waktu 
pemeliharaan alat 

100% 100 % 

  - Peningkatan angka kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan 
penunjang 

95% 85 % 

  - Peningkatan Prosentase pemenuhan 
alat tulis kantor dan barang 

100% 100 % 

  - Penurunan angka keterlambatan 
pelayanan pendaftaran pasien baru 

0% 0 % 

  - Peningkatan prosentase dokumen 
rekam medik yang terisi lengkap 

100% 100% 

  - Penurunan angka keterlambatan 
pelayanan rekam medik pasien 

7,5 menit 7,5 menit 

  - Penurunan angka keterlambatan 
pengembalian dokumen rekam medik  

2,50% 2,5 % 
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ke instalasi Rekam Medik 

  - Peningkatan angka kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan 
administrasi rumah sakit  

95% 90 % 

  - Peningkatan indeks kepuasan 
masyarakat terhadap karyawan 
rumah sakit 

95% 80% 

  - Persentase peningkatan permohonan 
ijin 

10% 96,53% 

  - Persentase jenis izin yang memiliki 
SOP 

80% 100% 

  - Meningkatkan Kategori pengukuran 
indeks kepuasan masyarakat pada 
KPPT. 

Baik Baik 

  - Persentase sosialisasi minat dan 
budaya baca 

85% 85% 

  - Persentase pengadaan/penyediaan 
bahan pustaka (buku) perpustakaan 
umum daerah 

85% 85% 

  - persentase layanan terhadap 
pengelola perpustakaan sekolah 

85% 85% 

  - Persentase layanan mobil/motor 
pintar usia 4 sampai 15 tahun se-
Kabupaten Karangasem 

85% 85% 

  - Persentase layanan perpustakaan 
keliling terhadap 8 Kecamatan 

85% 85% 

  - Persentase peningkatan terhadap 
pengelola perpustakaan sekolah 
SD/SMP/SMA se-Kabupaten 
Karangasem 

80% 80% 

  - Persentase meningkatkan pelayanan 
terhadap 12 Tk 

85% 85% 

  - Persentase pelayanan promosi dan 
lomba perpustakaan terhadap TK, 
SD, SMP, SMA/SMK 

80% 80% 

  - Persentase data valid penduduk yang 
terangkum dalam database 
kependudukan 

100% 100% 

  - Persentase realisasi penerbitan kartu 
keluarga sesuai permohonan 
masyarakat 

100% 100 % 

  - Persentase realisasi penerbitan KTP-
EL masyarakat yang sudah 
melaksanakan perekaman data 

100% 99,34% 
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  - Persentase Realisasi penerbitan Akta 
Catatan Sipil sesuai permohonan 
masyarakat 

100% 100% 

  - Persentase meningkatnya 
kepemilikan Kartu Tinggal Sementara 
(KTS) 

15% 11,93% 

  -
  

 Persentase menurunnya 
pelanggaran administrasi penduduk 
(KTP) bagi penduduk pendatang di 
Pelabuhan Padangbai 

0,1% 0,02% 

  - Persentase peningkatan pelayanan 
jasa penumpang 

12 bl 12 bl 

  - Prosentase penanganan kejadian 

darurat serta penyaluran bantuan 

bahan bangunan bagi masyarakat 

korban bencana yang cepat dan 

profesional 

100% 100% 

  - Jumlah peningkatan fasilitasi, 

koordinasi, serta kesiapsiagaan 

masyarakat dalam menghadapi 

bencana alam 

4 Kecamatan 4 
Kecamatan 

  - Persentase Pelayanan terhadap 

pimpinan baik itu penyediaan sarana 

prasaranan perkantoran, rumah 

dinas, pakaian dinas, operasional 

kendaraan, pemeliharaan lingkungan 

kerja dan rumah dinas, dll 

100% 100% 

Sumber : Realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2014 masing-masing SKPD terkait.  

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 

Kabupaten Karangasem tahun 2014 memuat data dan informasi yang relevan dengan 

kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan realisasi 

pelaksanaan program dan kegiatan serta  faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan 

solusi pemecahan masalah secara lebih luas dan mendalam. Untuk itu diperlukan 

analisis terhadap hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (Form PPS) dan hasil 

Pengukuran Kinerja Kegiatan (Form PKK). 
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Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama 

tahun anggaran 2014, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikelompokkan 

sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah,  yang 

terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu 

urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, 

kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, 

sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi 

unggulan dan kekhasan daerah. 

Optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan tercermin dalam berbagai 

upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi 

masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis 

pendidikan. Upaya-upaya tersebut dilakukan karena pendidikan merupakan salah satu 

usaha yang sangat strategis untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar 

mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berahlak mulia, berbudi 

pekerti luhur, serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani. 

a. Meningkatnya satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Target Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang Pendidikan Anak 

Usia Dini tahun 2014 dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah 

35%. Ini berarti bahwa ditargetkan 35% anak pada usia  2 – 6 tahun terakses pada 

sekolah Pendidikan Anak Usia Dini. Sedangkan realisasi APK PAUD pada tahun 

2014sebesar 25,73%. Ini berarti pencapaian kinerja untuk sasaran ini tahun 2014 

adalah 85,77%. Dari fakta ini dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat 

dalam hal pendidikan anak di usia dini masih belum meningkat secara signifikan. 
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 Menarik dicermati trend penurunan laju pertumbuhan jumlah penduduk yang terjadi 

bisa juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya hal ini. Penyelenggaraan 

pendidikan tidak terlepas dari pendidik dan juga sarana dan prasarana pendidikan 

yang dalam tahun anggaran ini diselesaikan juga pelatihan untuk penyelenggara 

pendididkan. Disamping hal tersebut pendukung pembelajaran PAUD juga telah 

diadakan, walaupun tidak dapat mencukupi untuk didapat oleh seluruh 

penyelenggara PAUD. Demikian juga komitmen Pemerintah Daerah dalam hal ini 

Bupati Karangasem untuk menyejahterakan guru PAUD di tahun ini jumlah insentif 

dan penerima insentifnya dinaikkan. Pendapatan insentif yang diberikan naik 

sebesar Rp 150.000,00 menjadi Rp 300.000,00 dan penerimanya dari 299 orang 

pada 2013 menjadi 360 orang pada tahun 2014. 

b. Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Dasar 

1) Target Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/MI sebesar 114,11%. 

Terealisasi sebesar 104,19% (terealisasi 90,80% dari target yang ditetapkan). 

Dilihat dari APK SD/MI yang terealisasi sebesar 104,19% ini berarti bahwa 

jumlah siswa yang ada pada SD/MI adalah sebesar 104,19% bila dibandingkan 

dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun.  Dari data ini diketahui capaian 

kinerja tahun 2014 untuk sasaran strategis ini adalah 90,80%). Berikut 

ditampilkan APK untuk empat tahun pelajaran terakhir. 

Tabel 3.4 

APK SD/MI 

Tahun Ajaran Angka Partisipasi Kasar 

2009 / 2010 114,19 

2010 / 2011 114,39 
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2) Target Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMP/MTs/SMPLB 

100,00%, rerealisasi tahun 2014 sebesar 87,07% (terealisasi sebesar 97,19% dari 

yang ditargetkan).    Ini juga berarti bahwa capaian kinerja APK SMP/ 

MTs/SMPLB tahun 2014 adalah 97,19%.  Berikut ditampilkan APK untuk 4 

(empat) tahun ajaran terakhir sebagai berikut. 

Tabel 3.5 

APK SMP/MTs/SMPLB 

Tahun Ajaran Angka Partisipasi Kasar 

2009 / 2010 102,06 

2010 / 2011 100,35 

2011 / 2012 83,58 

2012 / 2013 96,23 

2013/2014 87,07 

(Sumber : Jibang Disdikpora Kab. Karangasem) 

3) Target Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI 99,39%. Terealisasi 

sebesar 96,08% (hanya tercapai 93,15% dari target). Bila dibandingkan dengan 

realisasi APM SD/MI tingkat Nasional sebesar 95,30%, Kabupaten Karangasem 

lebih rendah sebesar 2,15%.  Dilihat dari realisasi APM SD/MI yang terealisasi 

sebesar 96,08% ini berarti bahwa jumlah siswa yang ada pada SD/MI yang 

berusia 7-12 tahun adalah sebesar 96,08% bila dibandingkan dengan jumlah 

penduduk usia 7-12 tahun. Berarti pula bahwa ada sejumlah siswa dengan usia 

7-12 tahun belum  terakses pada jenjang pendidikan SD/MI. Dilihat dari data ini 

maka capaian kinerja APM SD/MI tagun 2014 adalah 93,15%. Berikut 

ditampilkan APM untuk tiga tahun terakhir . 
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Tabel 3.6 

APM SD/MI 

Tahun Ajaran Angka Partisipasi Murni 

2009 / 2010 99,58 

2010 / 2011 99,31 

2011 / 2012 82,08 

2012 / 2013 90,85 

2013/2014 96,08 

(Sumber : Jibang Disdikpora Kab. Karangasem) 

4) Target Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMP/MTs/SMPLB 

66,92%. Terealisasi sebesar 77,93% (tercapai 111,41% dari target).  Dilihat dari 

realisasi APM SMP/MTs/SMPLB sebesar 77,93% ini berarti bahwa sebanyak 

23,07% penduduk usia 13-15 tahun belum terakses pada jenjang pendidikan 

SMP/MTs/SMPLB, walaupun di tahun ini terjadi peningkatan partisipasi. Dari 

data ini maka capaian kinerja untuk sasaran ini adalah 111,41%. Berikut 

ditampilkan APM untuk empat tahun terakhir.  

Tabel 3.7 

APM SMP/MTs/SMPLB 

Tahun Ajaran Angka Partisipasi Murni 

2009 / 2010 66,53 

2010 / 2011 70,95 

2011 / 2012 61,10 

2012 / 2013 74,41 

2013/2014 77,93 

(Sumber : Jibang Disdikpora Kab. Karangasem) 
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5) Target persentase SD yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) di tahun 2014 adalah 65%, terealisasi 100%. Ini berarti capaian kinerja 

tahun 2014 adalah 166,67%. Melalui pelatihan dan sosialisasi sekolah yang 

disasar untuk melaksanakan MBS telah bisa melaksanakan MBS tersebut sesuai 

dengan target yang digariskan. 

6) Target rasio siswa SD/SMP sasaran BOS untuk tahun 2014 sebanyak 76.66 

siswa orang tersasar 66.612 orang (tersasar 83,01% dari target yang ditetapkan) 

7) Untuk  Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan indikator 

pengukuran pencapaian UASBN-SD tercapai maksimal yaitu 100% demikian 

pula untuk UN SMP tercapai 100%. Sementara dari indikator peningkatan status 

sekolah tidak lagi diterapkan karena adanya keputusan dari Mahkamah 

Konstitusi yang menghapus Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). 

c. Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Menengah 

 Provinsi Bali telah menargetkan rintisan belajar 12 tahun mulai tahun 

2009 yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Bali 2008 -  2013 maupun 

Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali tahun 2009 – 2013, 

akan tetapi dalam RPJMD Kabupaten Karangasem 2011 – 2015 belum dijabarkan 

secara spesifik program tersebut demikian juga dengan Renstra Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem. Sedangkan pusat (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Nasional) mencanangkan Wajar 12 tahun mulai tahun 

2014 yang dikenal dengan nama Pendidikan Menengah Universal.  
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1) Target Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMA/MA/SMK sebesar 

51,97%. Terealisasi sebesar 72,79% (terealisasi 140,06% dari target yang 

digariskan di RPJMD). Dilihat dari APK SMA/MA/SMK yang terealasi sebesar 

72,79% ini berarti bahwa jumlah siswa yang ada pada SMA/MA/SMK adalah 

sebesar 72,79% bila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun.  

Dari data ini terlihat capaian kinerja tahun 2014 ini adalah 140,06% (target 

terlampaui). Berikut ditampilkan APK untuk tiga tahun terakhir sebagai 

berikut. 

Tabel 3.9 

APK SMA/MA/SMK 

Tahun  ajaran Angka Partisipasi Kasar 

2009 /  2010 51,67 

2010 / 2011 58,51 

2011 / 2012 59,52 

2012 / 2013 70,58 

2013/2014 72,79 

     (Sumber : Data Pendidikan  Kab. Karangasem 2014) 

2) Target Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMA/MA/SMK 36,16%. 

Terealisasi sebesar 56,70% (terealisasi 156,80% dari target yang digariskan di 

RPJMD). Dilihat dari realisasi APM SMA/MA/SMK sebesar 56,70% ini berarti 

bahwa jumlah siswa yang ada pada SMA/MA/SMK yang berusia 16-18 tahun 

adalah sebesar 56,70% bila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 16 – 18 

tahun. Berarti pula bahwa sebanyak 44,30% dari penduduk usia 16– 18 tahun 

belum terakses pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK. Ini juga berarti 
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capaian kinerja tahun 2014 adalah 156,80% (target terlampaui). Berikut 

ditampilkan data APM untuk empat tahun terakhir. 

 

Tabel 3.10 

APM SMA/MA/SMK 

Tahun Ajaran Angka Partisipasi Murni 

2009 / 2010 35,95 

2010 / 2011 41,38 

2011 / 2013 41,38 

2012 / 2013 52,79 

2013/2014 56,70 

   (Sumber : Data Pendidikan Kab. Karangasem 2014) 

3) Target rasio siswa/sekolah pada jenjang SMA/MA tahun 2014 adalah sebesar 

480. Sedangkan realisasinya sebesar 402,75. Realisasi rasio siswa/ sekolah pada 

jenjang SMA/MA/SMK sebesar 402,75 ini berarti bahwa rata-rata jumlah siswa 

per sekolah pada jenjang SMA/MA sebanyak 402,75 siswa. Data ini 

menunjukkan pada tahun 2014 target rasio siswa/sekolah pada jenjang 

SMA/MA dengan kategori target terlampaui. Untuk SMK target rasio 

siswa/sekolah juga 480 dan realisasi yang tercapai 173 yang artinya untuk SMK 

jumlah siswa yang ada pada tiap sekolah dijenjang SMK rata rata berjumlah 173 

orang. Dari hal ini dapat disimpulkan penambahan ruang kelas baru belum 

diperlukan. Data ini menunjukkan pada tahun 2013 target rasio siswa/sekolah 

pada jenjang SMK target terlampaui. 

4) Target rasio siswa/kelas pada jenjang SMA/MA tahun 2014 adalah 40 siswa. 

Artinya maksimal jumlah siswa perkelas adalah 40 orang. Realisasinya rasio 
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siswa/kelas pada jenjang SMA/MA sebesar 41,18. Dari segi pembinaan maka 

guru akan bisa lebih efektif dalam proses belajar mengajar dengan jumlah rata-

rata siswa per kelas 40 orang (bila rata rata realisasi dibulatkan ), sehingga 

diharapkan mutu lulusan diharapkan bisa lebih optimal. Namun kedepan perlu 

dicarikan terobosan karena masih banyak penduduk usia 16-18 tahun belum 

terakses pada jenjang pendidikan SMA/MA. Untuk target siswa/kelas SMK 

adalah 40 yang mana realisasi tercapai 41,18 yang artinya ditiap kelas terisi rata 

rata 41,18 siswa atau sekitar 40 siswa per kelas. Dari data ini dapat disimpulkan 

bahwa capaian kinerja tahun 2014 untuk rasio siswa/kelas pada jenjang 

SMA/MA dan rasio siswa/kelas SMK adalah target terlampaui. 

5) Untuk pelaksanaan ujian nasional secara umum pada tingkat pendidikan 

SMA/SMK terlaksana dengan baik namun raihan rata rata ujian nasional 

menurun target untuk SMA ( target 7,0 : realisasi  7 ) demikian juga untuk SMK 

belum dapat mencapai target yang ditargetkan( target 7,00; realisasi 6,88 ). 

Untuk usaha peningkatan prestasi akademik belum dapat mencapai target yang 

ditargetkan (target belum tercapai). Sementara itu pemberian bea siswa baik 

untuk siswa tidak mampu dan bea siswa untuk prestasi sudah dapat memenuhi 

target yang digariskan (target tercapai). Untuk pelayanan pendidikan dijenjang 

SMA/SMK ini,target yang digariskanpun dapat direalisasikan.  

d. Meningkatnya pelayanan dalam bidang ketatausahaan rumah tangga 

pendidikan dan pelaksanaan SPM pendidikan dasar. 

1) Untuk indikator Penyelenggaraan fungsi pendidikan mengacu pada renstra 

pendidikan yang dijabarkan dalam program pendidikan Non formal dalam DPA 
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(Daftar Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2014 untuk meningkatnya 

pesertasi didik mengikuti Paket A,B,C yang lulus ujian berhasil tercapai 

paripurna 100% (target tercapai). Sedangkan untuk penuntasan buta aksara dari 

target 2014 sebesar 100% tercapai  91,48 % yang artinya masih ada 8,52 

masyarakat yang masih buta aksara (target belum tercapai). Untuk mengatasi 

hal ini masih dianggap perlu terobosan-terobosan yang dapat menanggulangi hal 

ini sehingga buta aksara di Kabupaten Karangasem dapat terus ditekan dari 

tahun ke tahun sampai tuntas.  

Sebagai Instansi yang menangani Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan 

mempunyai 12 Puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Karangasem. Puskesmas 

tersebut 6 diantaranya adalah Puskesmas Perawatan yaitu Puskesmas Manggis I, 

Puskesmas Selat, Puskesmas Rendang, Puskesmas Sidemen, Puskesmas Kubu I dan 

Puskesmas Karangasem II. Selain Puskesmas terdapat juga Puskesmas Pembantu 

sebanyak 70 buah, Polindes/Poskesdes sebanyak 80 buah dan Posyandu sebanyak 673 

buah. 

Tabel 1.2  Distribusi Sarana  di  Dinas Kesehatan 

Kabupaten Karangasem dan Puskesmas  Tahun 2014 

NO.  PUSKESMAS  ∑ 

DESA  

∑ PUSTU  ∑ 

POSKESDES  

∑ POSYANDU  PUSLING 

1.  Manggis I  6  5  6  41  1 

2.  Manggis II  6  4  6  25  1 

3.  Selat  8  9  8  66  1 
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A.  

B.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 

Sumber Daya Manusia di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se 

Kabupaten Karangasem Tahun 2014 

NO. PUSKESMAS DOKTER 
DOKTE

R GIGI 
BIDAN 

PERA

WAT 

PERAW

AT 

GIGI 

PARAME

DIS NON 

KEPERA

WATAN 

TENAGA 

NON 

KESEHA

TAN 

1 
Dinas 

Kesehatan 
3 0 3 1 0 36 56 

2 Manggis I 5 3 18 12 1 8 30 

3 Manggis II 2 1 12 9 2 8 12 

4 Selat 4 2 17 17 2 8 15 

5 Sidemen 4 2 16 9 3 6 13 

6 Rendang 5 3 19 14 4 9 24 

7 Bebandem 2 1 19 15 4 6 21 

8 Karangasem I 3 3 17 11 4 8 22 

9 
Karangasem 

II 
4 2 23 14 2 7 17 

10 Abang I 5 1 19 13 2 9 15 

11 Abang II 3 1 13 11 2 5 23 

7.  Karangasem I  5  4  5  76  1 

8.  Karangasem II  6  5  6  63 1 

9.  Abang I  8 6  8 57 1 

10.  Abang II  6  8  6 47  1 

11.  Kubu I  5  6 5  40  1 

12.  Kubu II  4  6  4  75  1 

KAB.  78  70  80  673 12 
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12 Kubu I 7 1 21 14 1 4 18 

13 Kubu II 6 2 17 8 2 6 15 

14 Laboratorium 0 0 0 0 0 7 3 

KABUPATEN 53 22 214 148 29 127 284 

 

Pencapaian sasaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, diukur 

dengan indikator-indikator sesuai Perjanjian  Kinerja yang telah ditetapkan.  Dari 5 

sasaran strategis yang ditetapkan secara umum telah tercapai sesuai dengan target 

indikator yang ditetapkan. 

Sebelumnya pada awal tahun 2014, Kepala Dinas Kesehatan telah melakukan 

penetapan kinerja, sebagai pakta integritas yang harus dipertanggungjawabkan dalam 

mengemban visi dan misi pembangunan bidang kesehatan. Dokumen perjanjian kinerja 

tersebut memuat 28 ( dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama dalam mencapai 8 

(delapan) sasaran strategis.  

Berikut disampaikan hasil capaian indikator kinerja tahun 2014, sebagai berikut : 

Tabel Pengukuran Kinerja Pada Dinas Kesehatan Tahun 2014 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian 

1 2 3 4 5 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

kesehatan ibu 

anak dan balita 

1 

Persentase ibu hamil 

yang mendapatkan 

pelayanan antenatal (K4) 

90  % 87,01 96,68 

2 

Persentase ibu bersalin 

yang ditolong oleh nakes 

terlatih 

90 % 93,86 104,29 
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3 

Cakupan kunjungan 

neonatal lengkap (KN 

lengkap) sebesar 

90 % 97,04 107,82 

4 Cakupan Pelayanan Bayi 95 % 84,15 88,58 

5 
Cakupan kunjungan 

balita 
90 % 75,76 84,18 

6 
Cakupan Kunjungan 

Nifas 
90 % 93,72 104,13 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

kesehatan ibu 

anak dan balita 

1 
Persentase Gizi Buruk 

medapat perawatan 
100 % 100 100,00 

2 
Persentase Balita yang 

Naik BB nya (N/D') 
84 % 89,1 106,07 

3 
Persentase bayi 0- 6 bln 

mendapat ASI ekslusif 
75 % 66,73 88,97 

4 
Persentase Bumil 

mendapat 90 tablet Fe 
95 % 95,3 100,32 

Meningkatnya 

upaya 

pencegahan 

penyakit 

menular dan 

tidak menular 

1 
Angka Penemuan kasus 

baru TB BTA+ 
65 % 42,79 65,83 

2 
Angka keberhasilan 

pengobatan TB 
85 % 89,76 105,60 

  3 Prevalensi HIV/AIDS 
0,1

2 

per 

1000 

pddk 

0,02 16,67 

  4 

Persentase cakupan 

penemuan pneumonia 

dan ditangani dengan 

benar 

90 % 21,75 24,17 

  5 
Persentase penemuan 

dan penanganan Diare  
90 % 83,79 93,10 

  6 
Persentase Angka Bebas 

Jentik 
95 % 92 96,84 
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  7 
Persentase desa yang 

mencapai UCI  
90 % 98,72 109,69 

  8 

Jumlah desayang 

mengalami KLB yang 

dilakukan penyelidikan 

Epidemiologi <24 jam 

100 % 100 100,00 

Meningkatnya 

kualitas 

kesehatan 

lingkungan 

  

  

1 
Jumlah desa yang 

melaksanakan STBM 

57,

9 
% 57,69 99,64 

2 

Persentase penduduk 

yang memiliki akses 

berkelanjutan terhadap 

air minum berkualitas 

(layak) 

95 % 88,28 92,93 

3 

Persentase penduduk 

dengan akses terhadap 

fasilitas sanitasi yang 

layak (jamban sehat) 

75 % 63,38 84,51 

  4 

Persentase tempat-

tempat umum yang 

memenuhi syarat 

kesehatan 

85 % 95,02 111,79 

Meningkatnya 

akses pelayanan 

yang berkualitas 

pada pelayanan 

primer  

 

1 

Persentase masyarakat 

melakukan kunjungan 

ke puskesmas 

15 % 20,14 134,26 

Meningkatkan 

pelayanan 

kesehatan dasar 

yang berkualitas 

2 

Jumlah puskesmas yang 

memiliki ketersediaan  

Obat dan Vaksin yang 

cukup untuk pelayanan 

kesehatan 

12 pusk 12 100,00 

Meningkatnya 

pengembangan 

sistem informasi 

kesehatan 

1 

Jumlah puskesmas yang 

memiliki data kesehatan 

(Profil Kesehatan) 

12 pusk 12 100,00 

  2 
Jumlah puskesmas yang 

melaksanakan 

pencatatan dan 

12 pusk 12 100,00 
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pelaporan melalui SIK 

Meningkatnya 

perilaku hidup 

bersih dan 

sehat 

1 

Cakupan rumah Tangga 

ber : 

PHBS (Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat) 

72 % 65,7 91,25 

  2 

Persentase rumah 

tangga yang 

memanfaatkan TOGA 

10 % 10 100,00 

Sumber : Reviu Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2014 

Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan 

untuk ibu selama masa kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang 

ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan ( SPK ). Cakupan K4 ibu hamil adalah 

gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai 

dengan standar serta paling sedikit empat kali kunjungan, dengan distribusi sekali pada 

Trimester pertama, sekali pada Trimester kedua dan dua kali pada Trimester ketiga. 

Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan pada ibu 

hamil. Cakupan Pelayanan K4 pada Tahun 2014 adalah sebesar 87,01%, sehingga 

pencapaian K4 dari taget sebesar 96,68%.   

Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala 

I sampai dengan kala IV persalinan. Indikator Persalinan ditolong tenaga kesehatan 

dapat diukur dari jumlah persalinan yang ditolong tenaga kesehatan dibandingkan 

dengan jumlah sasaran ibu bersalin dalam setahun dikali 100%. Periode persalinan 

merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap Angka Kematian Ibu 

(AKI). Kematian saat bersalin dan 1 minggu pertama diperkirakan 60% dari seluruh 

kematian ibu. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan 
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yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan. 

Cakupan Persalinan ditolong tenaga kesehatan sebesar 93,86%. 

Pencapaian target pelayanan kesehatan bayi berdasarkan laporan Tahun 2013 

yaitu cakupan kunjungan neonatus 3 kali (KN3) yang disebut juga KN lengkap di 

Kabupaten Karangasem sebesar 97,04 %, hampir sama jika dibandingkan dengan 

capaian tahun 2013 dimana capaian Tahun 2013 sebesar 97,71% dan sudah dapat 

mencapai  target indikator kunjungan neonatus lengkap (KN3) menurut Renstra Dinas 

Kesehatan  Tahun 2012-1015 sebesar 90 %. 

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan kunjungan bayi  umur 29 hari – 11 

bulan disarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan 

rumah sakit) maupun dirumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan 

sebagainya melalui kunjungan petugas kesehatan. Setiap bayi memperoleh pelayanan 

kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu 1 kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali 

pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan dan 1 kali pada umur 9-11 bulan.  

Pencapaian kunjungan bayi Tahun 2014 di Kabupaten Karangasem sebesar 

84,15 %. Pencapaian cakupan pelayanan bayi di Kabupaten masih kurang dari target 

dimana saat ini tercapai sebesar 88,58% dari target yang ditetapkan. Beberapa 

permasalahan yang mempengaruhi cakupan kunjungan bayi masih dibawah target  

adalah sebagai berikut :  

a. Kurangnya pengetahuan ibu untuk mengajak bayinya ke tempat pelayanan 

kesehatan 

b. Kurang tersedianya dana untuk melakukan kunjungan rumah 
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Alternatif pemecahan masalah : 

a. Memberikan penyuluhan pada ibu-ibu bayi  

b. Mengefektifkan pelaksanaan posyandu 

c. Melakukan sweeping/kunjungan rumah 

Persentase ibu Nifas yang mendapat pelayanan Tahun 2014 sebesar 93,72 %, 

sehingga  mencapai 104,13 % dari target yang ditetapkan. Cakupan pelayanan Nifas per 

Puskesmas tahun 2009-2014 tersaji pada gambar di bawah : 

Gambar 3.5 Cakupan Pelayanan Nifas 

Tahun 2009 S/D 2014 

 
 

Sumber : Bidang Pengembangan Dinas Kesehatan 

 

Dari data operasi timbang yang ada diperoleh  data keadaan gizi selama satu 

tahun  sebagai berikut : 

Status Gizi Buruk BB/TB =  11 orang balita (0,04%) 

Status Gizi Buruk BB/U (BGM)       =  83 orang balita (0,31%) 

Status Gizi kurang             = 661 orang balita (2,49%) 

Mg I Mg II Sdm Slt Rdg Bbd Kr I Kr II Abg I Abg II Kb I Kb II Kab. 

2009 89,2 97,6 94,8 95,8 106,5 98,2 97,2 102,5 90,4 97,9 103,9 97,9 97,5 

2010 87,5  92,0  99,6  96,9  96,3  95,3  95,7  102,5  97,6  98,2  102,8  98,6  96,9  

2011 93,6  81,8  90,0  85,7  108,9  86,8  97,9  92,5  99,5  92,8  100,4  103,3  94,9  

2012 96,5 108,3 96,3 89,0 94,9 96,4 100,5 85,9 104,7 96,2 95,1 99,9 96,74 

2013 92,0 93,5 82,5 88,9 93,7 81,4 102,0 99,1 97,5 85,8 99,0 110,1 94,1 

Target (%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
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Status Gizi Baik                  =  25665 orang balita (96,99%) 

Status Gizi lebih                  =  39 orang balita  (0,14 %) 

Sedangkan Kasus Gizi buruk atau balita yang pernah menjadai kasus gizi 

buruk dari bulan Januari sampai dengan Desember sebanyak 172 kasus, dari jumlah 

tersebut sebanyak 29 kasus dengan Indikator BB/TB dan sebanyak 143 kasus dengan 

indikator BB/U. Untuk mengatasi terjadinya gangguan status gizi yang lebih parah pada 

tahun 2014 telah diintervensi dengan pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) 

berupa Taburia  

Dari jumlah yang diintervensi sebanyak 172 kasus  tersebut telah terjadi 

perbaikan status gizi yang meliputi membaik sebanyak 89 kasus ( 56%), tetap sebanya 

73 kasus (42,44%) dan Lulus 8 Kasus (4,65%) serta meninggal sebanyak 2 

kasus.(1,16%). 

Hasil cakupan program Balita yang ditimbang naik berat badannya  (N/D’) 

telah mencapai 89,1%.  Hasil pencapaian ini sudah berada diatas target renstra tahun 

2014 sebesar 84%, pencapaian kinerja ini telah mencapai 106,07%.  Dan pada tahun 

2014 tidak ada kecamatan yang mengalami rawan gizi . Cakupan ASI Ekslusif telah 

mencapai     66,7 %,  dan dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 59,1% maka 

pada tahun 2013 telah terjadi peningkatan pencapaian sebesar 7,6% Sedangkan target 

yang harus dicapai pada tahun 2014 sebesar 80% , sehingga capaian sebesar 88,97%. 

Pada tahun 2014 penemuan dan pengobatan penderita baru BTA positif di 

Kabupaten Karangasem sebanyak 174 orang terdiri dari jenis kelamin laki-laki 

sebanyak 115 orang (66 %) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 59 orang (34 %). 
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Sedangkan perkiraan penderita baru BTA positif tahun 2014 adalah sebanyak 301 

orang, berarti hanya baru ditemukan sebesar 58 % masih dibawah target renstra sebesar 

42,79%. 

Tahun 2014 angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) di Kabupaten 

Karangasem adalah sebesar 90 %, sudah melampaui target nasional yaitu 85 %. 

Angka sukses rate bisa mencapai angka di atas 85 % karena pasien TB pada 

umumnya masih mampu menjalani pengobatan secara tepat dan teratur dan bila terjadi 

mangkir dilakukan pelacakan oleh petugas serta melibatkan petugas PPTI, khusus untuk 

2 (dua) Puskesmas yang angka sukses ratenya masih di bawah 85 % disebabkan karena 

ada pasien TB yang meninggal dalam perjalanan pengobatannya karena mengalami 

komplikasi penyakit serta masih adanya pasien TB yang pindah berobat ke tempat lain 

dan hasil evaluasi akhir pengobatannya tidak terkonfirmasi karena mis komunikasi serta 

ada sebagian kecil pasien deffault. 

Berdasarkan uraian terhadap pencapaian kinerja pembangunan kesehatan 

yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tahun 2014, 

maka dapat disimpulkan  beberapa hal yaitu sebagai berikut : 

a. Sebagai instansi yang bertanggungjawab terhadap pembangunan di bidang 

kesehatan, Dinas Kesehatan  telah melaksanakan tupoksinya melalui penerapan 

seluruh elemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yang meliputi: 

Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, LAKIP 

dan evaluasi LAKIP 
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b. Rencana Pembangunan Kesehatan telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 

yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan setiap kegiatan program untuk 

mewujudkan sasaran staregis yang ditetapkan 

c. Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap  pencapaian indikator kinerja sasaran 

strategis yang ditetapkan sebagai gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan 

dibidang kesehatan di Kabupaten karangasem Tahun 2014 

d. Dari 8 sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra, hampir seluruhnya dapat 

dicapai sesuai dengan target, walaupun ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan 

e. Dari  5 indikator yang ditetapkan dalam Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas 

pelayanan ibu dan anak, 3 indikator belum dapat mencapai target 

f. Dari  3 indikator yang ditetapkan dalam Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas 

pelayanan gizi bagi ibu dan anak, 1 indikator belum dapat mencapai target 

g. Untuk Sasaran strategis meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak 

menular 5 belum mencapai target dari 8 indikator yang ditetapkan 

h. Indikator kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan 

3 belum mencapai target dari 4 indikator 

i. Pencapaian Indikator kinerja pada sasaran meningkatnya sistem pengembangan 

informasi kesehatan sebesar 100% 

j. Sasaran strategis Meningkatkanya Perilaku Hidup Bersih  dan Sehat pada tingkat 

rumah tangga pada tahun 2014 1 dari 2 indikator yang sudah berhasil mencapai 

target Rensrta Dinas kesehatan Kabupaten Karangasem. 
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k. Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran pada Dinas Kesehatan 

yang bersumber dari APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2014 hampir semua 

mencapai diatas 90%. 

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi seperti pendanaan pada beberapa 

kegiatan masih kurang, mobilisasi penduduk yang tinggi yang mempengaruhi capaian, 

kurangnya partisipasi masyarakat, masih lemahnya koordinasi terkait pelaksanaan 

program. 

Mulai tanggal 14 April 2010, RSUD Kab. Karangasem melaksanakan PPK 

BLUD berdasarkan Perbup. Karangasem No 11 tahun 2010. Penerapan PPK BLUD ini 

mengharuskan RSUD Karangasem untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal 

kepada customer, dan menampilkan kinerja yang dapat memuaskan semua stakeholder 

rumah sakit. Penerapan PPK BLUD ini merupakan jawaban atas lahirnya UU No. 1 

tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, PP N0. 23 tahun 2005 tentang Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), Permendagri N0. 61 tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

(PPK-BLUD) dan berbagai ketentuan dan peraturan teknis lainnya dari Menteri 

Keuangan, dimana pemerintah telah membuka suatu koridor baru bagi institusi 

pelayanan publik seperti Rumah Sakit Daerah (RSD) untuk dikelola secara lebih 

profesional dan ala bisnis (bussiness like) dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu 

layanan kepada masyarakat. 

Kondisi ini baik secara langsung maupun tidak langsung berimbas pada 

paradigma Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dulu merupakan lembaga yang 
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cost centre, kini harus merubah orientasinya dengan memadukan service public oriented 

dan profit oriented serta mengedepankan terciptanya suatu lembaga publik yang 

berorientasi pada value for money.  

RSUD Karangasem merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C 

berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No. 486/Menkes/SK/V/1997 tanggal 20 Mei 

1997. Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang 

Kelembagaan, maka RSUD Karangasem mengalami perubahan struktur kelembagaan 

yang tertuang di dalam Perda No 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Instansi Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan yang 

telah direvisi menjadi Permendagri No. 59 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Perubahannya, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Karangasem sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten 

Karangasem melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan, yang meliputi program-

program sebagai berikut : 

1. Pelayanan Administrasi perkantoran  

2. Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan 

3. Pengembangan wawasan kebangsaan 

4. Upaya Kesehatan Masyarakat 

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

6. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

7. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit 

Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 
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8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit 

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pelayanan Kesehatan 

Rujukan. 

Cakupan pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kab. Karangasem mencakup 

pelayanan medik dan non medik diantaranya: 

1.   Pelayanan Medis 

a. Pelayanan Rawat Jalan yang mencakup Pelayanan Kesehatan Anak, 

Kebidanan dan Kandungan, Pelayanan Penyakit Dalam dan Umum, 

Pelayanan Bedah, Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, Pelayanan THT,  

Penyakit  Mata, Penyakit Saraf, Penyakit Kulit dan Kelamin, Fisioterapi, 

Klinik VCT. 

b. Pelayanan Rawat Inap meliputi Pelayanan Kebidanan dan Kandungan, 

Pelayanan PONEK,  Pelayanan Kesehatan Anak,  Pelayanan Penyakit 

Dalam, Pelayanan Penyakit Bedah , Pelayanan rawat inap intensip 

(ICU), Pelayanan Kelas I (Bangsal Kenanga), Pelayanan Rawat Inap VIP 

(Puri Gangga Usadhi dan Gedung Wijaya Kesuma) untuk semua jenis 

spesialisasi. Jumlah seluruh kapasitas rawat inap adalah 198 tempat tidur. 

c. Pelayanan Gawat Darurat dilakukan dalam 24 jam sehari di Instalasi 

Rawat Darurat (IRD). 

d. Pelayanan Operasi Pembedahan, yang telah dilengkapi dengan kamar 

operasi (OK), dan terus mengalami peningkatan pelayanan. Diataranya 

telah mampu dilakukan operasi bedah, kebidanan, THT, Mata, Kulit.. 
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e. Pelayanan Rujukan, baik rujukan penderita dari Puskesmas-Puskesmas 

ke RSUP Sanglah-Denpasar maupun rujukan dokter dokter ahli RSUD 

maupun dari RSUP ke Puskesmas-Puskesmas. 

f. Pelayanan Keluarga Berencana, baik perawatan maupun bagi perserta 

KB baru. 

 

2.   Pelayanan Penunjang Medik 

a. Pelayanan Farmasi. Pelayanan ini dilakukan melalui unit farmasi  

b. Pelayanan Laboratorium Kilinik, mencakup pemeriksaan laboratorium 

klinik kategori sederhana, sedang dan canggih bagi penderita rawat inap 

dan rawat jalan. 

c. Pelayanan Radiologi. 

d. Pelayanan Gizi, mencakup pelayanan gizi di ruang rawat inap dan 

penyuluhan/konsultasi gizi baik bagi penderita rawat inap maupun 

penderita rawat jalan. 

e. Pelayanan Rehabilitasi Medik di Poliklinik Fisioterapi, 

f. Pelayanan Visum et repertum 

3.    Pelayanan Penunjang Umum 

a. Pelayanan Laundry dan desinfectan 

b. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Umum 

c. Pelayanan Penyehatan Lingkungan (IPAL dan Incenerator) 

d. Pelayanan Pemeliharaan sarana rumah sakit, 
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e. Pelayanan K3RS 

f. Pelayanan Pendidkan dan Pelatihan. 

4.    Pelayanan Keperawatan dan Asuhan Keperawatan 

Angka indikator  NDR (Net Death rate)  diperoleh dari jumlah kematian ≥ 48 

jam dibagi dengan jumlah pasien yang keluar hidup dikalikan  1000 permil. Indikator 

ini dapat memberikan gambaran mutu layanan di Rumah Sakit. Semakin rendah 

nilainya menunjukkan semakin baik mutu layanan rumah sakit. Nilai NDR di RSUD 

Karangasem tahun 2014 16,02 (‰) dari target <25 (‰), tingkat  pencapaianya 64,08 %. 

Meskipun tingkat pencapaiannya 64,08 % menunjukkan hasil yang sudah baik, karena 

nilai NDRnya lebih kecil dibandingkan dengan standar dari Kemenkes yaitu < 25 (‰). 

Tetapi bila dibandingkan dengan NDR dari tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar 12,37, 

tahun 2012 sebesar 13,11, tahun 2013 sebesar 11,81, NDR tahun 2014 mengalami 

peningkatan dengan nilai 16,02. Ini menunjukkan bahwa jumlah kematian ≥ 48 jam 

mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan NDR perlu pengkajian yang lebih 

mendalam untuk mencari faktor-faktor penyebabnya, sehingga NDR dapat diturunkan. 

Indikator GDR diperoleh dari jumlah semua kematian dibagi jumlah pasien 

keluar hidup dikalikan 1000 permil. Pada tahun 2014 nilai GDR di RSUD Karangasem 

27,25 (‰), tahun 2013 sebesar 20,77 (‰), sedangkan tahun 2011 sebesar 20,97 (‰), 

tahun 2012 sebesar 21,99 (‰). Bila dibandingkan dengan nilai ideal dari Kementerian 

Kesehatan (< 45 ‰ ) nilai GDR di RSUD Karangasem masih  baik, karena sudah lebih 

kecil dibandingkan dengan nilai ideal Kementerian Kesehatan RI. Bila dilihat dari tahun 

2011 sampai tahun 2014 nilai GDR dari RSUD Kabupaten Karangasem mengalami 

RSUDKarangasem 
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fluktuasi pada tahun 2012 lebih tinggi dari tahun 2011, pada tahun 2013 mengalami 

penurunan dan tahun 2014 mengalami peningkatan.. 

BOR (Bed Occupancy Rate) merupakan persentase rata-rata pemakaian 

tempat tidur dalam kurun waktu tertentu biasanya dalam kurun waktu satu tahun. Angka 

ini diperoleh dari jumlah hari perawatan pasien selama 1 tahun  dibagi jumlah tempat 

tidur dikalikan 365 hari  hasilnya dikalikan 100%. Standar BOR untuk rumah sakit yang 

dikeluarkan kementerian Kesehatan RI berkisar 60% - 85 % per tahun. Nilai BOR di 

RSUD Karangasem tahun 2010 sebesar 80,63 %,  tahun 2011 lebih besar daripada nilai 

ideal yaitu 97,63 %, sedangkan tahun 2012 ( 82,41%) , untuk tahun  2013 (80,74%) 

sudah berada pada kisaran nilai ideal. Untuk Tahun 2014 nilai  BOR sebesar (70,01 %) 

mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya 

penambahan jumlah tempat tidur dari 125 TT menjadi 198 TT. Walaupun terjadi 

penurunan nilai BOR pada tahun 2014 tetapi masih berda dalam kisaran nilai Ideal dari 

Kementerian Kesehatan RI (60% - 85%). 

Indikator BTO ( Bed Turn Over) merupakan frekuensi pengisian atau 

pergantian pasien baru pada masing-masing tempat tidur dalam kurun waktu satu tahun. 

BTO. BTO  diperoleh dari jumlah pasien keluar hidup dan mati dibagi jumlah tempat 

tidur. BTO di RSUD Karangasem dari tahun 2010 s/d 2014 berada diatas nilai ideal 

yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Untuk angka BTO (Bed Turn Over ) 

di RSUD Karangasem tahun 2014  pada angka 86,34 kali, sedangkan nilai idealnya 40-

50 Kali dalam setahun. BTO yang semakin tinggi dalam kisaran nilai ideal 

menunjukkan semakin efisiennya pemanfaatan tempat tidur rawat inap.  Dengan BTO 
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86,34 kali  Ini menunjukkan frekuensi  atau pergantiaan pasien yang baru sangat cepat. 

yang berarti pergantian pengguna tempat tidur melebihi ketentuan. Artinya tempat tidur 

tidak memperoleh waktu  minimal untuk waktu perawatan dan pemeliharaan 

sebagaimana mestinya sehingga layak secara medis.  Hal ini berarti jumlah pasien yang 

dirawat melebihi kapasitas tempat tidur yang ada, sehingga belum satu hari kosong 

sudah diisi pasien kembali. Dari sisi pemasaran baik, tetapi dari segi sterilisasi akan 

berdampak kurang baik.  

Turn over interval (TOI) adalah  lamanya waktu sebuah tempat tidur rawat 

inap dari kosong sampai terisi pasien. TOI diperoleh dengan cara jumlah tempat tidur 

dikalikan jumlah hari setahun dikurang jumlah hari perawatan dibagi jumlah pasien 

keluar baik hidup maupun mati. Nilai ideal untuk TOI dari Kementerian Kesehatan RI 

adalah 1-3 hari,  Nilai TOI di RSUD Karangasem tahun 2014 adalah 1,76 hari. Hal ini 

sudah menunjukkan nilai TOI kita sudah berada dalam kisaran nilai IDEAL dari 

Kementerian Kesehatan. Sedangkan dari tahun 2010 s/d 2014 belum mencapai nilai 

ideal.  

Angka Av LOS (average Length of stay) adalah rata-rata lama waktu dirawat. 

Av LOS diperoleh dari  angka jumlah lama dirawat  dibagi dengan jumlah pasien keluar 

baik hidup maupun mati. Nilai idealnya 6-9 hari, Semakin rendah niali Av LOSnya 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan semakin baik, karena pasien cepat pulang 

dengan sembuh. Av LOS di RSUD Karangasem pada tahun 2014 adalah  3,05 . Ini 

mengandung pengertian rata-rata lama waktu pasien dirawat 3 hari. 
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Dari indikator BTO, BOR, ALOS, TOI dapat digunakan untuk menilai 

efisiensi dari Pelayanan Rumah Sakit tersebut. Untuk Tahun 2014 pelayanan yang 

diberikan oleh RSUD Kabupaten Karangasem sudah menunjukkan efisiensi yang cukup 

baik. Dengan nilai ALOS 3,05 hari, BOR 70,01 %,  dan TOI 1,76 hari. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Grafik 1, yaitu  Grafik Barberjhonson.  

Grafik 1.  

Posisi RSUD Karangasem Tahun 2014 Pada Grafik Barberjhonson

 

 

 

RSUDKarangasem 
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BOR ALOS TOI BTO TT 

70,01 % 3,05 1,76 86,34 198 

 

Grafik 2.  

Posisi RSUD Karangasem Tahun 2013 Pada Grafik Barberjhonson 
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BOR ALOS TOI BTO TT 

80,74 % 2,88 0,63  110,76 125 

 

Untuk tahun 2013 tingkat pelayanan berdasarkan angka BOR, Alos dan TOI 

belum menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Ini dapat dilihat titik koordinatnya 

berada di luar daerah efiisiensi. 

Angka respon time pelayanan di UGD diperoleh dari pencatatan waktu rata-

rata  setiap pasien mulai ditangani petugas sejak pasien diterima. Pada tahun 2010,  

2011 dan 2012 dari hasil pencatatan secara berkala  diperoleh angka respon time rata-

rata 5 menit, sedangkan tahun 2013 dan tahun 2014 angka respon time rata-rata 4 menit. 

Ini menunjukkan respon pelayanan yang diberikan lebih cepat dan terjadi peningkatan 

kualitas pelayanan dibandingkan tahun 2010, 2011 dan 2012. 

Waktu tunggu pelayanan rawat jalan dihitung dari rata-rata waktu yang 

diperlukan sejak pasien selesai pendaftaran sampai dengan dipanggil oleh petugas  di 

poliklinik untuk diperiksa. Hasil pencatatan terhadap rata-rata waktu tunggu pasien di 

poliklinik RSUD Karangasem pada tahun 2010 rata-rata waktu tunggu sebesar 60 

menit, tahun 2011 diperoleh  waktu rata-rata paling lama 60 menit setiap pasien, tahun 

2012 waktu tunggunya  45 menit, sedangkan tahun 2013 rata-rata waktu tunggunya  30 

menit, tahun 2014 waktu tunggunya 15 menit.. Dengan melihat data-data tersebut waktu 

tunggu pasien rawat jalan semakin singkat, ini menunjukkan semakin baik kualitas 

pelayanan rawat jalan. 



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 

PROVINSI BALI 

 

 

LAKIP Tahun 2014  81 

Untuk waktu tunggu pelayanan operasi elektif belum tercapai sesuai dengan 

target yang ditetapkan, hal ini disebabkan fasilitas yang ada di RSUD Karangasem 

masih kurang seperti ruang operasi ada hanya 3 ruang, peralatan yang masih minim dan 

Sumber daya manusia khususnya dokter spesialis yang  sangat kurang dan jumlah 

pasien yang memerlukan tindakan operasi semakin banyak. 

Angka kematian di meja operasi adalah kematian yang terjadi pada waktu 

tindakan bedah (operasi ) dilaksanakan. Dari tahun 2010 s/d 2014 tidak ada kejadian 

kematian di meja operasi di RSUD Karangasem. Demikian juga untuk angka kejadian 

operasi salah sisi dan salah orang sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. 

Angka kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan adalah angka 

prosentase rata-rata pasien/keluarga pasien yang menyatakan puas terhadap pelayanan 

kesehatan di RSUD Karangasem. Angka ini diperoleh dari survey  yang dilaksanakan 

secara berkala setiap 6 bulan sekali terhadap paling sedikit 100 orang sampel. Dari hasil 

pengolahan data survey kepuasan pasien pada tahun 2011 tersebut diperoleh bahwa  

rata-rata 75 %, tahun 2012 dan 2013 sebesar 80 % , tahun 2014 sebesar 80 % dari target 

85 % menyatakan puas terhadap pelayanan RSUD Karangasem. Secara umum Indeks 

Kepuasan masyarakat yang dicapai dari tahun 2010 sampai tahun 2014 berada pada 

rentang nilai 70 % - 80 % dimana pada rentang tersebut merupakan rentang nilai 

kepuasan dalam katagori baik ( sesuai Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara 

No : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat. 



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 

PROVINSI BALI 

 

 

LAKIP Tahun 2014  82 

Berdasarkan table 4 atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran meningkatnya 

mutu dan efisiensi pelayanan medis di rumah sakit pada tahun anggaran 2014 dari 13 

indikator , ada 5  indikator yang belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan 

dalam renstra, yaitu TOI, BTO, LOS dan waktu tunggu pelayanan operasi elektif dan 

tingkat kepuasan pasien/masyarakat.  

Kondisi ruang rawat inap di RSUD Karangasem dengan jumlah 198 tempat 

tidur  ternyata masih belum memenuhi kebutuhan akan rawat inap pasien terutama 

untuk pasien kelas III. Untuk mengatasi masalah ini rencananya akan dibangun 3 unit 

gedung yaitu untuk perawatan bedah, anak dan peyakit dalam, untuk itu RSUD Kab. 

Karangasem sudah menyiapkan lahan dan DED untuk ketiga gedung itu. Dengan 

adannya pembangunan gedung rawat inap ini, maka pada tahun 2014 diharapkan 

kekurangan tempat tidur rawat inap dapat teratasi. 

Hasil pengukuran indikator prosentase resep yang terlayani di Instalasi 

Farmasi RSUD Karangasem diperoleh dari jumlah resep yang bisa dilayani kebutuhan 

obat atau bahan habis pakainya dibagi dengan jumlah semua resep yang masuk ke 

instalasi farmasi dalam satu tahun. Pada tahun 2014 presentase resep yang bisa dilayani 

baru mencapai 95 % dari target 100 %. Pada tahun 2013 presentase resep yang terlayani 

sudah mencapai 100 %, sedangkan untuk tahun 2011 dan 2012 baru mencapai 95 %. 

Pada tahun 2014 Jumlah resep yang  dilayani adalah sebanyak 614.445 resep. 

Indikator  respon time pelayanan resep adalah lama waktu rata-rata yang 

diperlukan untuk pelayanan resep mulai sejak resep diterima petugas sampai obat 

diserahkan kepada pasien atau keluarganya. Pengukuran respon time ini dilaksanakan 
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dengan observasi dan pencatatan waktu oleh petugas dengan sampling pada saat 

kunjungan tinggi dan pada saat kunjungan sedikit. Hasil pengukuran respon time 

menunjukkan bahwa rata-rata pelayanan setiap resep pada tahun 2014 memerlukan 

waktu paling lama 30 menit dari target 15 menit.. Kondisi respon time pelayanan resep 

ini sangat dipengaruhi oleh jenis obat yang diminta. Untuk obat yang tidak perlu 

pencampuran atau perlakuan lainnya memerlukan waktu kurang dari 30 menit. 

Indikator penurunan jumlah kerusakan film radiologi  diukur dari jumlah film 

yang rusak setelah setelah dilaksanakan tindakan radiology dibagi dengan jumlah semua 

tindakan radiology yang dilaksanakan dalam setahun dikalikan 100%. Pada tahun 2014 

kerusakan film mencapai 2 % dari target 0 %. Kerusakan film sudah terjadi penurunan 

sebesar 1 % bila dibandingkan dengan tahun 2013, dimana kerusakannya 3 %.  Pada 

tahun 2014 jumlah tindakan radiology yang dilaksanakan sebanyak 11.152 kali. Bila 

dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012 terjadi peningkatan kejadian kerusakan film. 

Hal ini bisa disebabkan hasil pemotretan yang kurang maksimal sehingga perlu 

dilakukan pemotretan lagi. Dengan hasil ini perlu diadakan usaha peningkatan melalui 

Sumber Daya Manusianya dan sarana yang lainnya. 

Indikator jumlah keterlambatan pelayanan USG >2 jam artinya jumlah pasien 

yang memperoleh tindakan USG yang melebihi  waktu 2 jam sejak permintaan 

pemeriksaan USG diterima petugas sampai pasien diberi pelayanan pemeriksaan USG 

oleh petugas. Tergantung dari tingkat kompleksitas kasus pasien, rata-rata pemeriksaan 

USG yang ideal untuk setiap pasien yang paling lama tidak lebih dari 2 jam.  Indikator 

ini dihitung dari jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan USG >2 jam sejak 
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permintaan diterima dibagi dengan jumlah semua pemeriksaan USG dalam satu tahun 

dikalikan seratus persen. Jumlah pemeriksaan USG yang dilaksanakan di RSUD 

Karangasem pada tahun 2012 sebanyak 1.638 kali,  tahun 2013 sebanyak 2150 kali, 

tahun 2014 sebanyak 2659 kali. 

Indikator prosentase makanan/diit yang dapat dilayani di RSUD Karangasem 

dihitung dari jumlah makanan/diit yang dapat dilayani oleh instalasi gizi RSUD 

Karangasem dalam setahun dibagi jumlah permintaan makanan/diit dalam satu tahun 

dikalikan seratus persen. Pada tahun 2013 pelayanan gizi RSUD Karangasem melayani 

makanan biasa 16.547 porsi dan makanan khusus 86.286  porsi. Untuk tahun 2014 

melayani makanan biasa 15.654 porsi dan makanan khusus 104.252 porsi. 

Pencapaian peningkatan jumlah konsultasi gizi sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan atau mencapai 100%. Pada tahaun 2012 jumlah konsultasi gizi yang 

dilayani sebanyak 359 orang, sedangkan tahun 2013 sebanyak 738 orang. Untuk tahun 

2014 jumlah konsultasi yang dilayani sebanyak 996 orang. Pelayanan konsultasi gizi 

dilakukan sesuai dengan permintaan dari dokter yang merawat dengan tujuan untuk 

memberikan edukasi pada pasien dalam rangka mempercepat proses kesembuhan dan 

kesehatan pasien yang optimal. Konsultasi gizi diberikan baik pada pasien rawat jalan 

maupun rawat inap yang memerlukan diet khusus sesuai dengan penyakitnya.  

Pada indikator penurunan angka kesalahan pemberian diet mengandung 

pengertian jumlah kesalahan pemberian diet /makanan yang tidak sesuai dengan 

permintaaan diet yang diajukan oleh ruang perawatan. Semakin kecil angkanya dapat 

menunjukkan kualitas layanan gizi yang lebih baik. Dari tahun 2011, 2012 sampai tahun 
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2013 tidak ditemukan adanya kesalahan dalam pemberian diet. Metode atau cara 

pelaksanaannya dalam pemberian diet dilakukan oleh tenaga gizi dengan ikut serta 

dalam visite dokter, kemudian dilakukan pencatatan dan saat pembagian diet atau 

makanan pada masing-masing alat makanannya sudah berisi itiket diet. 

Pengukuran indikator waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi 

klinik adalah waktu yang diperlukan mulai dari penerimaan pemeriksaan lab di loket 

penerimaan laboratorium sampai diserahkan hasil pemeriksaan lab di loket penyerahan 

hasil. Semakin kecil waktunya menunjukkan kualitas pelayanan sekain baik atau 

meningkat. Di RSUD Karangasem target waktu tunggu pelayanan laboratorium patologi 

klinik pada tahun 2011 ditetapkan selama 140 menit tetapi realisasinya 120 menit, tahun 

2012 ditargetkan 120 menit tetapi realisasinya 100 menit dan tahun 2013 ditargetkan 90 

menit realisasinya 90 menit. Ini menunjukkan waktu tunggu pelayanan dilaboratorium 

lebih singkat dengan demikian kualitas pelayanan sudah semakin meningkat.  

Pelayanan pemulasaran jenasah merupakan salah satu jenis layanan yang ada 

di RSUD Karangasem. Indikator waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenasah adalah 

waktu yang diperlukan mulai dari permintaaan pemulasaran jenasah diterima petugas 

sampai pelayanan pemulasaran jenasah dilaksanakan. Semakin singkat/kecil waktu yang 

diperlukan menunjukkan pelayanan semakin baik. Realisasi waktu pemulasaran jenasah 

di RSUD Karangasem selama 1,5 jam, sedangkan target yang ditetapkan selama 2 jam. 

Dengan demikian waktu pelayanannya menjadi lebih singkat. 

Angka kesalahan tindakan rehabilitasi medis ditargetkan 0 %. Angka ini 

diperoleh dengan melihat jumlah kasus kesalahan pemberian tindakan rehabilitasi medis 
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dalam setahun. Dari tahun 2010 sampai tahun 2014 di RSUD Karangasem tidak 

ditemukan adanya kesalahan rehabilitasi medis. 

Peningkatan kecepatan penyelesaian visum et repertum ditargetdalam waktu 

1 hari, mulai terhitung sejak surat permintaan visum diterima sampai penyerahan 

dokumen visum et repertum kepada pemohon. Realisasi penyelesaian visum et repertum 

di RSUD Karangasem tahun 2014 selama 6 hari. Hal ini disebabkan tidak ada tenaga 

dokter spesialis forensik ,dalam hal ini kita melakukan kerjasama dengan RSUP 

Sanglah. 

Perhitungan Indikator prosentase pemenuhan kebutuhan linen diperoleh 

dengan cara jumlah pengadaan linen baru dibagi jumlah linen yang dibutuhkan dalam 

setahun dikalikan 100%. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik kulitas pelayanan. 

Realisasi pemenuhan kebutuhan linen di RSUD Karangasem tahun 2013 sudah 

mencapai 100 %. 

Pemenuhan Alat Pelindung Diri merupakan perlengkapan yang harus 

digunakan oleh tenaga medis, paramedis maupun tenaga yang lain dalam pemberian 

pelayanan kepada pasien, dalam rangka menjaga keselamatan pegawai yang 

bersangkutan. Realisasi Alat Pelindung Diri tahun 2014 di RSUD Karangasem sudah 

sesuai  dengan target yang telah ditetapkan. 

Angka kejadian infeksi nosokomial diperoleh dengan cara jumlah kejadian 

penyakit infeksi yang diderita/didapatkan oleh pasien atau pengunjung setelah berada 

atau memperoleh pelayanan di rumah sakit. Semakin kecil angkanya dapat 

menunjukkan dapat menunjukkan  kualitas pelayanan sterilisasi semakin baik. Angka 
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infeksi nosokomial di RSUD Karangasem tahun 2010 – 2014 mencapai 0 %. Ini 

mengandung pengertian tidak terjadi infeksi nosokomial. 

Pemeriksaan baku mutu limbah cair merupakan jumlah item pemeriksaan 

limbah cair yang memenuhi syarat dibagi jumlah item pemeriksaan limbah cair yang 

wajib diperiksa baku mutunya sesuai ketentuan yang berlaku dalam kurun waktu 

tertentu dikalikan 100%. Semakin tinggi persentasenya, dapat menunjukkan kualitas 

pengolahan limbah cair rumah sakit semakin baik. Hasil Pencapaian pemeriksaan baku 

mutu limbah cair di RSUD Karangasem sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. 

Hal ini disebabkan pengolahan limbah cair sudah mengunakan sistem IPAL.  

Untuk meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit salah satu faktor 

penunjang adalah kecepatan waktu tanggap perbaikan alat-alat di rumah sakit. Waktu 

tanggap dihitung mulai penerimaan laporan kerusakan alat oleh instalasi pemeliharaan 

sarana rumah sakit (IPSRS) sampai dengan mulai dilaksanakannya perbaikan alat yang 

rusak. Semakin cepat akan semakin baik yang berpengaruh terhadap mutu pelayanan. 

Waktu tanggap perbaikan alat-alat yang rusak pada tahun 2014 selama 10 menit dari 

target 5 menit. 

Indikator ketepatan waktu pemeliharaan alat adalah jumlah alat rumah sakit 

yang dipelihara tepat waktu sesuai dengan standar waktu pemeliharaan masing-masing 

alat dibagi dengan jumlah alat yang ada dikalikan 100%. Prosentase pemeliharaan alat-

alat rumah sakit sudah mencapai 100%. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelancaran 

pelayanan Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dengan menyediakan 

anggaran, sumber daya manusia dan kerjasama dengan pihak ketiga. 
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Tingkat kepuasan pasien merupakan salah satu indikator mutu pelayanan 

publik, termasuk pelayanan  di rumah sakit. Tingkat kepuasan diperoleh dengan cara 

melakukan survey atau menyebarkan kuesioner kepada pasien secara berkala (minimal 

6 bulan sekali).  Dari hasil survey yang dilakukan 85 % pasien menyatakan puas dari 

target 95 % terhadap pelayanan penunjang yang diberkan oleh pihak rumah sakit. 

Dengan melihat hasil ini maka mutu pelayanan masih harus ditingkatkan lagi sehingga 

angka Kepuasan pasien bisa ditingkatkan lagi.  

Indikator kinerja mutu administrasi dan manajemen pelayanan di rumah sakit 

dapat diukur dari 7 item indikator. Hasil pengukuran prosentase pemenuhan alat tulis 

kantor dan barang cetak dihitung berdasarkan jumlah alat tulis kantor yang diadakan 

dibagi dengan jumlah alat tulis yang dibutuhkan dalam setahun dikalikan 100%. 

Realisasi prosentase pengadaannya sudah mencapai 100%. Pengadaan alat tulis kantor 

dan barang cetak sebelum pengadaan didahului dengan usulan dari masing-masing 

unit/bagian/instalasi untuk mengajukan usulan kebutuhannya. Semakin tinggi hasil 

prosentasenya dapat menunjukkan semakin baiknya dukungan administrasi terhadap 

kelancaran pelayanan kesehatan. Untuk tahun 2011, 2012, 2013, 2014 pengadaan alat 

tulis kantor dan barang cetak sumber dananya berasal dari pendapatan fungsional 

RSUD, hal ini disebabkan RSUD sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum 

Daerah. 

Prosentase pegawai yang tepat waktu pengusulan naik pangkatnya tahun 

2014 sudah sesuai dengan target. Terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 
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2013. Untuk mengantisipasi hal ini beberapa bulan sebelum pegawai yang bersangkutan 

naik pangkat sudah ada pemberitahuan dari bagian kepegawaian untuk menyiapkan 

persyaratan naik pangkat.  Pengusulan naik pangkat yang tepat waktu merupakan salah 

satu faktor untuk meningkatkan kinerja pegawai yang bersangkutan. Dalam hal 

pengusulan naik pangkat pegawai di lingkungan  RSUD Karangasem dikerjakan oleh 

bagian kepegawaian. 

Indikator penurunan angka keterlambatan pelayanan pendaftaran pasien baru 

dan pasien lama mengandung pengertian kelebihan waktu yang diperlukan untuk proses 

penyelesaian dari pasien menyerahkan kartu identitas berobat kepada petugas loket 

pendaftaran sampai penyerahan kembali kartu identitas berobat kepada pasien. Waktu 

pendaftaran yang ideal untuk pasien baru 15 menit dan pasien lama 10 menit, adaanya 

kelebihan waktu dari ketentuan ini dinyatakan sebagai keterlambatan. Semakin kecil 

waktunya dapat menunjukkan kualitas pendaftaran yang semakin baik. Pada tahun 2014 

target waktu keterlambatan ditetapkan 0 % yang mengandung pengertian tidak ada 

pasien yang melakukan pendaftaran melebihi dari yang waktu yang ditargetkan. Hal ini 

juga disebabkan sistem pendaftaran sudah terintegrasi dengan sistem billing di rumah 

sakit.   

Semakin tinggi prosentase dokumen rekam medik yang terisi lengkap akan 

semakin baik. Hal ini akan memudahkan dalam proses pelayanan pengobatan untuk 

pasien berikutnya. Dari semua dokumen  rekam medik yang masuk ke Instalasi Rekam 

Medik RSUD Karangasem sudah terisi dengan lengkap sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Kelengkapan dalam pengisian dokumen rekam medik sangat membantu dalam 
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pengklaiman pembayaran bagi pasien yang menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan 

Nasional  dan Jaminan Kesehatan Bali Mandara. 

Penurunan angka keterlambatan pelayanan rekam medik pasien rawat jalan 

merupakan salah satu indikator kinerja mutu Administrasi dan manajemen pelayanan di 

rumah sakit. Pada tahun 2014 target pelayanan rekam medik rawat jalan selama 

7,5menit, tetapi realisasinya selama 7 menit. Keterlambatan dihitung dari kelebihan 

waktu yang diperlukan untuk penyediaan berkas rekam medis terhitung mulai dari 

waktu permintaan berkas rekam medis yang disampaikan dari petugas di loket 

pendaftaran kepada instalasi rekam medis sampai dengan waktu diterimanya berkas 

rekam medis oleh petugas pelayanan di poliklinik rawat jalan. Pelayanan rekam medik 

di RSUD Karangasem dilakukan oleh petugas rekam medik, pasien cukup menunggu di 

poliklinik yang sudah ditentukan/diarahkan. 

Berkas rekam medik pasien rawat inap paling lambat 1 x 24 jam setelah 

pasien pulang sudah harus diterima oleh instalasi rekam medis, sedangkan untuk berkas 

rekam medis rawat jalan penyerahan berkas rekam medis kepada instalasi rekam medis 

paling lambat pada saat jam tutup pelayanan di poliklinik pada hari yang sama. 

Kelebihan dari batas waktu tersebut dianggap keterlambatan. Realisasi keterlambatan 

pengembalian dokumen rekam medik di RSUD Karangasem tahun 2014 sebanyak 2,5 

% dari total seluruh rekam medik. Hal ini bisa disebabkan terlalu banyaknya rekam 

yang harus diisi baik oleh dokter maupun perawat. Apalagi jumlah dokter spesialis 

masih sangat kurang.  
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Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi rumah sakit sudah 

mencapai 90 % dari target 95 %. Tahun 2014 berbagai upaya dilakukan untuk 

meningkatkan indek kepuasan masyarakat, antara lain adanya pemanfaatan teknologi 

informasi dalam pelayanan pendaftaran dan billing system pasien. RSUD Karangasem 

telah mengoperasikan computer billing system dan SIMRS (Sistem Informasi 

Manajemen Rumah Sakit) sejak tahun 2007 dan dioptimalkan kembali dengan 

pengembangan beberapa modul perangkat lunak (software) serta perangkat keras 

(hardware) mulai tahun 2010 s/d 2014 melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala 

computer jaringan billing system. Disamping itu upaya pemenuhan kebutuhan alat tulis 

dan barang cetakan  terus dilaksanakan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  sebagai penyelenggaraan perizinan 

memiliki tugas untuk mengwujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, 

transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap 

pelayanan publik. Kedua Produk Hukum tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi 

Presiden No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. 

Secara ringkas peranan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam efektifitas 

dan penyederhanaan pelayanan perizinan  adalah mengwujudkan pelayanan publik yang 

cepat, murah, mudah dan transparan dengan cara memperpendek jalur birokrasi 

perizinan dimana proses perizinan  dapat diselesaikan pada satu tempat. 

Mewujudkan sasaran pertama  mencakup  : 

1. Pelayanan atas permohonan perizinan dilakukan di satu tempat 
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2. Proses tidak melebihi standar waktu yang ditetapkan. 

3. Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan 

4. Kejelasan prosedure 

5. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi 

Penyelenggaraan perizinan dilakukan di KPPT Kabupaten Karangasem 

meliputi penerimaan permohonan, pemerosesan permohonan, penerbitan izin, dan 

penandatanganan dokumen.  Dalam memproses permohonan izin melibatkan tim teknis 

dari berbagai instansi dalam bentuk pemberian rekomendasi penerbitan  izin sehingga 

pelayanan yang dilakukan belum sepenuhnya dilakukan di satu tempat. Penyederhanaan 

pelayanan dan kejelasan pelayanan di lakukan dengan menetapkan baku mutu dalam 

prosedur penerbitan izin dengan rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengurus izin 

adalah 7 (tujuh) hari kerja.   

Untuk mendorong pelayanan publik yang murah 70 (tujuh puluh) jenis izin 

telah dibebaskan dari biaya perizinan sedangkan 4 (empat) jenis masih dikenakan biaya 

retribusi yang telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : 

- Perda Kabupaten Karangasem No. 5 Tahun 2012 untuk Retribusi IMB 

- Perda Kabupaten Karangasem No. 8 Tahun 2010 untuk Retribusi Izin 

Gangguan 

- Perda Kabupaten Karangasem No. 2 Tahun 2013 untuk Retribusi SITU-

MIKOL 

- Perda Kabupaten Karangasem No. 9 Tahun 2013 untuk Retribusi Izin 

Perpanjangan IMTA 
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Faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran pelayanan dibidang 

perizinan antara lain terkait dengan pengurangan berkas permohonan perizinan 

dimaksudkan untuk meminimalisir pengulangan pengiriman berkas yang sama hal ini 

belum dapat  terlaksana pada tahun 2014 dikarenakan instansi teknis yang akan 

memberikan rekomendasi teknis  perizinan berbeda-beda dan kondisi sosial 

dimasyarakat yang dinamis misalnya penyanding lahan. Permasalahan lainnya seperti 

pengarsipan dokumen juga masih  belum baik.  Kelemahan pengendalian intern 

terhadap dokumen izin belum berjalan maksimal. Tenaga IT masih kurang sehingga 

penggunaan aplikasi sebagai prasarana penunjang masih terbatas. Pemohon masih 

menggunakan jasa perantara perizinan walaupun komiten masyarakat untuk mengurus 

izin secara mandiri mulai terbentuk. 

Dalam upaya mewujudkan sasaran pelayanan perizinan dilakukan dengan 

strategi menyiapkan media komunikasi berupa pengadaan website sebagai sarana 

pendukung dalam hal penyediaan fasilitas informasi, penyediaan layanan dan 

pengaduan yang dapat diakses oleh setiap masyarakat perlu disediakan, sosialisasi 

melalui tata muka dilaksanakan di masing-masing kecamatan, leafleat dan baliho dan 

penilaian kepuasanan masyarakat melalui survey elektronik. 

Perencanaan kegiatan  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten 

Karangasem dalam  lima tahun kedepan merupakan suatu perencanaan yang disusun 

secara sistematis yang bertitik tolak dari tujuan dan visi ingin dicapai oleh Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten Karangasem yaitu Terwujudnya  

Pelayanan  Prima   Menuju  Tertib  Administrasi  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil 
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Visi tersebut merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju Organisasi 

atau keadaan masa depan yang diinginkan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  

Kabupaten Karangasem  dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada 

masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan sesuai amanat Undang-Undang. 

Selama 1 tahun dari Januari s/d Desember 2014 telah dilakukan validasi data 

penduduk secara berkesinambungan, berupa :  

1. Penambahan penduduk karena kelahiran, perpindahan ( datang ) penduduk 

2. Pengurangan penduduk karena kematian, pidah penduduk 

3. Penghapusan data ganda. 

Khususnya penghapusan data ganda, selama tahun 2014 telah ditemukan 

1460 data ganda, data ini telah dihapus sehingga didapatkan jumlah penduduk 

Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2014 berjumlah 568.737 jiwa. 

Jadi persentase data mutakhir penduduk yang telah di validasi dan terangkum 

dalam database kependudukan dan telah memiliki NIK Nasional per 31 Desember 2014 

adalah :     

Jumlah Data Valid Penduduk                                    568.737 

                                                       X 100%   =                    x  100%      =      100% 

Jumlah Data Base Penduduk                                    568.737 

Pelaksanaan sosialisasi kebijakan kependudukan dilaksanakan untuk 

mensosialisasikan  hal-hal yang baru berkaitan dengan Undang-undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, diantaranya : 
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a) Masa berlaku KTP-EL adalah seumur hidup, meskipun di KTP-EL tersebut  

tertulis  5 tahun  

b) KTP non elektronik tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 

c) Untuk pencatatan kelahiran dilaksanakan di Instansi pelaksana tempat domisili 

warga, jadi asas pencatatan kelahiran bukan lagi berdasarkan asas peristiwa tetapi 

asas domisili, artinya akta kelahiran seorang anak dapat diterbitkan di mana orang 

tuanya berdomisili dan penulisan tempat kelahiran anak tersebut tetap 

mencantumkan tempat anak tersebut di lahirkan 

d) Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak di pungut biaya / 

Gratis 

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan ini menyasar seluruh 

Kecamatan dan Desa di wilayah Kabupaten Karangasem, Sebagai langkah awal disasar 

9 desa sebagai pilot projek pada tahun 2014 di Kabupaten Karangasem yaitu : 

1. Desa Seraya   : Kecamatan Karangasem 

2. Desa Dukuh  : Kecamatan Kubu 

3. Desa Tianyar Barat : Kecamatan Kubu 

4. Desa Pempatan  : Kecamatan Rendang 

5. Desa Duda Utara  : Kecamatan Selat 

6. Desa Tri Eka Buana : Kecamatan Sidemen 

7. Desa Bhuana Giri  : Kecamatan Bebandem 

8. Desa Pesedahan  : Kecamatan Manggis 

9. Desa Tista   : Kecamatan Abang 
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Sosialisasi ini ditargetkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

mengurus kelengkapan dokumen kependudukannya ( KK, KTP, akta ) sehingga secara 

otomatis akan sangat menunjang proses pemuktahiran data penduduk. 

Meningkatnya kepemilikan  dokumen administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil dengan penerbitan Kartu Keluarga ( KK ) , KTP dan Akta Catatan Sipil, 

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan : 

1. Tingkat kepemilikan Kartu Keluarga ( KK ) 

2. Tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) 

3. Tingkat kepemilikan akta catatan sipil 

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

NO INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 Persentase Realisasi Penerbitan Kartu 

Keluarga sesuai permohonan 

masyarakat 

100% 100% 100% 

2 Persentase realisasi penerbitan KTP-EL 

masyarakat yang sudah melaksanakan 

perekaman data 

100% 99,34% 99,34% 

3 Persentase Realisasi Penerbitan Akta 

Catatan Sipil sesuai permohonan 

masyarakat 

100% 100% 100% 
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Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk ini 

terkait dengan pelayanan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP. Kartu keluarga adalah 

Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan,hubungan dan jumlah 

anggota keluarga.Kartu keluarga wajib di miliki oleh setiap keluarga.Kartu ini berisi 

data lengkap tentang identitas kepala keluarga dan anggota keluarganya. Fungsi dari 

kartu keluarga adalah untuk data base warga negara indonesia sebagai dasar pembuatan 

surat-surat penting seperti KTP, Akta kelahiran dan surat-surat penting lain nya  

KTP adalah Kartu Identitas yang memuat keakuratan data penduduk yang 

bersangkutan. KTP ini wajib dimiliki warga negara yang telah berumur 17tahun > atau 

sebelum umur 17 tahun sudah menikah. 

- Jumlah penerbitan KK , KTP-EL bagi masyarakat di 8 (delapan) Kecamatan se 

Kabupaten Karangasem selama tahun 2014 yang mencapai: 

a) KK   : 54.973   

b) Realisasi KTP-EL : 309.040 

Rincian Realisasi KK Tahun 2012 s/d 2014 

NO KECAMATAN 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

1 KARANGASEM 9415 6300 3.548 

2 BEBANDEM 4625 2434 2.920 

3 ABANG 8715 4900 5.263 

4 KUBU 8100 5850 6.146 

5 SELAT 5115 3100 2.964 
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6 RENDANG 3715 2950 2.673 

7 SIDEMEN 5465 2600 2.390 

8 MANGGIS 6915 3050 2.614 

KK & KTP yang diterbitkan di 

Kabupaten 

19585 12700 26.455 

JUMLAH 71650 43884 54.973 

 

Dari Bulan Januari s/d tanggal 31 Desember  2014 dari 54.973 pemohon 

Kartu Keluarga dengan persyaratan lengkap telah terealisasi semua ( 100 % ) 

SASARAN  2 : 
PENDAYAGUNAAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI 

APARATUR 

 

Profesionalisme aparatur pemerintah dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi 

internal dan sisi eksternal. Dari sisi internal profesionalisme berarti kemampuan untuk 

meningkatkan kinerja pelayanan publik dan pembangunan secara efektif efesien. Dari 

sisi eksternal profesionalisme berarti adanya akuntabilitas, transparansi dan 

responsibilitas. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yakni meningkatkan 

kualitas Aparatur Negara dengan memperhatikan kesejahteraan dan profesionalisme 

serta memberlakukan sistem karier dan prestasi dengan prinsip memberikan 

penghargaan dan sanksi.  
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Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sangat 

dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah. Dalam rangka 

meningkatkan dan mengembangkan kemampuan aparatur pemerintah, Pemerintah 

Kabupaten Karangasem telah melakukan upaya-upaya antara lain memberikan 

kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan tugas belajar maupun secara 

mandiri, menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat baik struktural maupun 

fungsional, serta menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan-pelatihan bagi aparat dan 

pelaksana tugas. 

Pencapaian sasaran kedua ini diukur dengan indikator sesuai apa yang 

termuat dalam Penetapan Kinerja Kabupaten tahun 2014  seperti tabel berikut : 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

1 2 3 4 

Visi : Mewujudkan Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode II  

Misi I : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Bebas KKN  

Pendayagunaan dan 

Peningkatan 

Kompetensi aparatur 

- Peningkatan indeks kepuasan 

karyawan 

95% 90% 

- Penurunan prosentase ketidakhadiran 

(absensi) karyawan 

1% 1% 

- Penurunan jumlah tenaga kesehatan 

profesional yang mengajukan pindah 

dari RSUD Karangasem 

0% 0% 

  - Jumlah Karpeg, Karis dan Karsu PNS 

yang dapat diselesaikan 

150 Orang 150 Orang 
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  - Terselenggaranya sistem administrasi 

PNS yang memasuki Batas Usia 

Pensiun sesuai HAK Pensiun 

100% 100% 

  - Jumlah buku laporan monitoring 

kepegawaian semesteran 

120 buku 

laporan 

160 buku 

laporan 

  - Jumlah Buku data kepegawaian yang 

terdiri dari : 

180 Buku 180 Buku 

  - Jumlah pejabat yang akan mengikuti 

pendidikan dan pelatihan 

kepemimpinan 

32 Orang 32 Orang 

  - Jumlah CPNSD Kabupaten 

Karangasem yang mengikuti Diklat 

Prajabatan 

135 Orang 135 Orang 

  - Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat 

Teknis/Kursus-kursus 

singkat/bimbingan teknis/sosialisasi 

3 Orang 3 orang 

  - Periode pelaksanaan sistem 

administrasi kenaikan pangkat otomatis 

PNS 

2 periode 2 periode 

  - Jumlah PNS yang mendapatkan 

peghargaan Satya Lencana Karya 

Satya (SLKS) 

526 Orang 526 Orang 

    Jumlah PNS yang mendapatkan 

Bantuan Biaya Pendidikan Tugas 

Belajar 

5 orang  
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  - Jumlah Pegawai yang diambil 

sumpahnya dan banyaknya SK yang 

diserahkan 

135 Orang 135 Orang 

  - Prosentase mutasi penempatan PNS 1 Paket 

(100%) 

1 paket 

(100%) 

  - Pelaksanaan pembinaan teknis 

administrasi kepegawaian 

1 kali 1kali 

  - Peningkatan prosentase pegawai yang 

tepat waktu pengusulan 

100% 100% 

  - Prosentase tenaga dokter yang 

meningkat kompetensinya 

85% 85% 

  - Prosentase tenaga perawat yang 

meningkat kompetensinya 

85% 85% 

  - Prosentase tenaga penunjang yang 

meningkat kompetensinya 

85% 85% 

  - Jumlah pelatihan bagi Kelompok 

Binaan Ketahanan Pangan 

5 Pelatihan 5 Pelatihan 

  - Jumlah anggota kelompok yang dilatih 

Rumah Pangan Lestari 

90 orang 90 Orang 

  - Penerapan pelayanan minimal aparatur 

dan pendidikan dasar 

   

  - Terwujudnya profesional guru tenaga 

terdidik 

60%/920 

orang 

83,16% 

  - Terbinanya tenaga guru yang 

profesional 

65%/30 orang 83,16% 
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  - Peningkatan kompetensi guru 85%/132 

orang 

85% 

  - Standarisasi guru SD 85%/1500 

orang 

79% 

  - Rasio guru berijasah DII dan S1 25%/432 

sekolah 

83,39% 

  - Pemilihan siswa dan guru berprestasi 100% 100% 

  - Juara-juara siswa  dan guru berprestasi 67% 67% 

  - Meningkatkan pelayanan dan 

pelayanan tepat waktu 

100%/6 orang 80% 

  - Meningkatnya kelengkapan data pokok 

pendidikan 

8 Kecamatan 8 Kecamatan 

    PAUD 80%/7 

sekolah 

70% 

    Pendidikan Dasar 95%/521 

sekolah 

100% 

    Pendidikan Menengah 98%/15 

program 

100% 

  - Terbentuknya tim pengembang 

kurikulum pada 

40%/45 orang  

    Kabupaten 95%/8 

Kecamatan 

95% 

    Kecamatan 80%/8 

Kecamatan 

60% 



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 

PROVINSI BALI 

 

 

LAKIP Tahun 2014  103 

    Gugus SD/TK 90%/1 

dokumen 

90% 

    MGMP di SMP 90% 100% 

    MGMP di SMA/SMK 90% 100% 

    Sekolah 90% 90% 

  - Meningkatkan pemahaman guru dalam 

penerapan KTSP di sekolah 

75% 75% 

  - Jumlah Pengusaha mikro yang 

mendapatkan pelatihan 

40 UKM 40 UKM 

  - Jumlah pelatihan SDM pertanian 5 kali 5 kali 

  - Presentase SKPD yang menerapkan 

Tri Budaya GDN 

20% 20% 

  - Jumlah Aparatur yang memahami 

Peraturan yang berlaku 

1 Tahun 1 tahun 

  - Jumlah aparatur yang mengikuti 

bimbingan teknis pengelolaan pajak 

daerah 

20 orang 45 orang 

  - Jumlah PPK dan Petugas Akuntansi di 

Kab.Karangasem yang memperoleh 

pelatihan 

120 orang 100% 

Sumber: Realisasi Penetapan Kinerja Kabupaten Tahun 2014 

 

Dari Realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2014 untuk sasaran Pendayagunaan 

dan Peningkatan Kompetensi Aparatur dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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Dari realisasi penurunan prosentase ketidakhadiran karyawan di RSUD 

Kabupaten Karangasem tahun 2014 sebesar 1 % sesuai dengan target yaitu 1 %. Hasil 

perhitungan prosentase ketidakhadiran diperoleh dengan cara jumlah karyawan 

dikalikan jumlah hari tidak bekerja dibagi dengan hasil perkalian jumlah semua 

karyawan dan jumlah hari kerja dalam satu tahun dikalikan 100%. Semakin rendah 

prosentasenya menunjukkan semakin meningkatnya motivasi kerja karyawan. 

Jumlah tenaga kesehatan profesional (dokter, dokter spesialis) yang 

mengajukan pindah dari RSUD Karangasem sudah semakin menurun. Penurunan ini 

merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, karena 

sudah tersedianya tenaga professional yang dibutuhkan oleh pasien. Tidak ada  tenaga 

kesehatan professional yang mengajukan pindah pada tahun 2014. Upaya-upaya yang 

dilakukan untuk mempertahankan tenaga kesehatan professional antara lain 

menyediakan tempat tinggal, alat transportasi dan memberikan tunjangan kelangkaan. 

Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap karyawan rumah sakit 

merupakan salah satu indicator mutu pelayanan yang ada di rumah sakit. Semakin tinggi 

nilai indeks kepuasan berkorelasi dengan semakin baiknya pelayanan yang dirasakan 

oleh masyarakat. Untuk menjaga atau meningkatkan kepuasan masyarakat maka 

dilakukan usaha-usaha antara lain pelatihan karyawan masalah kepribadian (sikap, 

prilaku dan etika)serta penampilan (cara berpakaian). Dari hasil survey yang dilakukan 

tingkat kepuasan masyarakat pada kisaran 80 % dari target 85 %. 

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan obyektifitas dalam 

memperlancar tugas-tugas pokok pemerintah, pembangunan dan pembinaan 
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kemasyarakatan perlu kiranya adanya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah. 

Pegawai Negeri Sipil salah satu unsur utama sumber daya manusia aparatur negara, 

mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum 

pemerintah dan pembangunan. PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan 

dari sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, 

bermoral, bermental baik, profesional bersih berkualitas tinggi, sadar akan tanggung 

jawabnya sebagai pelayan publik, untuk itu perlu diadakan pembinaan bagi PNS yang 

antara lain melelui Pendidikan dan Pelatihan dimana  salah satunya berupa pemberian 

bekal kemampuan manajemen dan kepemimpinan. 

 Peningkatan Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik dalam rangka 

menciptakan Clean Government dan Good Governance pada dasarnya indikator kinerja 

utama pada sasaran ini telah terlaksana sesuai dengan perencanaan : 

1. Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural 

Jumlah pejabat struktural yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dengan target 42 

orang, anggaran sebelum perubahan Rp. 999.000.000,- dan setelah perubahan Rp. 

999.000.000,-. Realisasi target sebanyak 42 orang (100%), sedangkan realisasi 

anggaran Rp. 829.309.750,- (83,01%) sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 

169.690.250,-. 

2. Kegiatan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan 

Indikator sasaran kegiatan ini adalah jumlah pegawai yang mengikuti Diklat 

Teknis/Kursus-Kursus singkat/ Bimbingan Teknis. Untuk kegiatan ini ditargetkan 100% 

untuk bisa mengikuti diklat teknis/kursus-kursus singkat/bimbingan teknis guna 
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meningkatkan pengetahuan aparatur secara teknis sesuai dengan bidang tugasnya, telah 

tercapai 100%. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 55.870.000,- sebelum perubahan 

dan setelah perubahan  Rp. 505.870.000,00 terealisasikan sebesar Rp. 487.786.500,- 

(96,43%) sehingga terjadi efisiensi  biaya sebesar Rp. 18.083.500,-. 

3. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS. 

Indikator sasaran kegiatan ini adalah Persentase penyelesaian penerimaan CPNS 

dari pelamar umum dan penyelesaian pemberkasan tenaga honorer kategori II. Pada 

tahun 2014 kegiatan penerimaan CPNS dialokasikan dana sebelum perubahan 

sebesar Rp.0,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 409.290.500,- yang terealisasikan 

sebesar 214.848.800,- terjadi efisiensi  biaya sebesar Rp. 194.441.700,-. 

4. Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 

Indikator sasaran kegiatan ini adalah Persentase penyelesaian kenaikan pangkat 

otomatis. Untuk pelaksanaan kegiatan ini ditargetkan selama 2 periode dan telah 

dilaksanakan selama 2 periode (100%), sedangkan dari biaya yang dianggarkan 

sebesar Rp. 105.230.000,- terealisasi sebesar Rp. 100.407.800,- terdapat efisiensi 

biaya sebesar Rp. 4.822.200,-. 

5. Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi 

Indikator sasaran kegiatan ini adalah Persentase aparatur yang mendapat 

penghargaan Satya lencana Karya Satya, dari targetnya sebanyak 1 paket telah 

dapat diselesaikan sebanyak 1 paket (100%), sedangkan biaya yang dianggarkan 

sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasikan sebesar Rp. 23.420.400,- sehingga terjadi 

efisiensi biaya sebesar Rp. 1.579.600,-.  
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6. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS 

Indikator sasaran kegiatan ini adalah Persentase penyelesaian kasus-kasus 

pelanggaran disiplin PNS, sedangkan biaya yang anggarkan sebesar Rp. 

15.000.000,- direalisasikan sebesar Rp. 14.023.400,- sehingga terdapat efisiensi 

biaya sebesar Rp. 976.600,-.  

7. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

Indikator sasaran kegiatan ini adalah jumlah buku laporan semesteran yang dapat 

terselesaikan tepat waktu, yang ditargetkan sebanyak 160 buku laporan terpenuhi 

160 buku (100%). Sedangkan biaya yang telah di anggarkan sebesar Rp. 

50.009.400,- terealisasi sebesar Rp. 36.987.500,- (73,96%), sehingga terdapat 

efisiensi biaya sebesar Rp. 13.021.900,-.   

8. Penyusunan Data Kepegawaian  

Indikator sasaran kegiatan ini adalah jumlah buku data Kepegawaian yang 

disediakan tepat waktu, dengan target 150 buku terealisasi sebanyak 150 buku 

(100%). Sedangkan biaya yang telah di anggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- 

realisasi sebesar Rp. 25.122.600,- sehingga terjadi efisiensi biaya sebesar Rp. 

4.877.400,-.  

9. Pengambilan Sumpah Janji Pegawai dan Penyerahan SK PNS 

Indikator sasaran kegiatan ini adalah Persentase pegawai yang mengikuti sumpah 

janji dan banyaknya SK PNS yang diserahkan. Target dari kegiatan ini 

terealisasikan 100%, sedangkan untuk biaya yang telah dianggarkan sebesar Rp. 
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24.000.000,- terealisasikan sebesar Rp. 12.752.400,- sehingga terjadi efisiensi biaya 

sebesar Rp. 11.247.600,-  

10. Penataan Sistem Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu 

Indikator sasaran kegiatan ini adalah jumlah Kartu Pegawai, Kartu Istri dan Kartu 

Suami yang dapat diselesaikan, dari targetnya sebanyak 1 paket terselesaikan 1 

paket (100%), sedangkan biaya yang dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- 

terealisasikan sebesar Rp. 12.850.800,- sehingga terjadi efisiensi biaya sebesar Rp. 

7.149.200,-.  

11. Penempatan PNS 

Indikator sasaran kegiatan ini adalah Persentase penempatan dan mutasi pejabat dan 

staf yang dapat diselesaikan, sedangkan biaya yang anggarkan sebesar                     

Rp. 60.000.000,- direalisasikan sebesar Rp. 47.528.100,- sehingga terdapat efisiensi 

biaya sebesar Rp. 12.471.900,-.  

12. Pembinaan Teknis Administrasi Kepegawaian. 

Indikator sasaran kegiatan ini adalah jumlah aparatur yang dapat mengikuti 

pembinaan teknis administrasi kepegawaian, yang ditargetkan sebanyak 100% 

tercapai 100%. Sedangkan biaya yang telah dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- 

terealisasi sebesar Rp. 81.035.900,- sehingga terdapat efisiensi biaya sebesar Rp. 

18.964.100,- .  

13. Pembinaan Korpri 

Indikator sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Organisasi KORPRI 

dan meningkatkan peranan KORPRI terhadap pembangunan. Target 100%. Biaya 
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yang dianggarkan sebelum perubahan Rp. 143.116.000,- terealisasi sebesar Rp. 

122.257.300,- sehingga terdapat efisiensi biaya Rp. 20.858.700,-. 

14. Jaminan Perlindungan Dasar bagi Bupati/Wakil Bupati dan PNS 

Indikator sasaran kegiatan ini adalah tersedianya jaminan perlindungan terhadap 

resiko sosial ekonomi bagi Bupati/Wakil Bupati dan PNS ditargetkan sebanyak 

7.823 orang tercapai 100%. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 0,- dan setelah 

perubahan sebesar Rp. 234.690.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 150.840.000 

sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 83.850.000,-. 

Prosentase pegawai yang tepat waktu pengusulan naik pangkatnya tahun 

2014 sudah sesuai dengan target. Terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 

2013. Untuk mengantisipasi hal ini beberapa bulan sebelum pegawai yang bersangkutan 

naik pangkat sudah ada pemberitahuan dari bagian kepegawaian untuk menyiapkan 

persyaratan naik pangkat.  Pengusulan naik pangkat yang tepat waktu merupakan salah 

satu faktor untuk meningkatkan kinerja pegawai yang bersangkutan. Dalam hal 

pengusulan naik pangkat pegawai di lingkungan  RSUD Karangasem dikerjakan oleh 

bagian kepegawaian. 

Indikator prosentase tenaga dokter yang meningkatkan kompetensinya dan 

tenaga perawat yang meningkatkan kompetensinya sudah mencapai sesuai dengan 

target yang ditetapkan. 1 (satu) indikator lainnya belum tercapai.  Dalam rangka 

meningkatkan kompetensi tenaga dokter, tenaga perawat dan tenaga penunjang lainnya 

melalui pendidikan , pelatihan, workshop dan kursus-kursus. Di RSUD Karangasem ada 

bidang pengembangan melalui seksi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 
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yang membawahi/mengurusi  kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. 

Pembiayaan peningkatan kompetensi   bersumber dari pendapatan fungsional  RSUD 

Karangasem, dimana setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, pembiayaan juga 

bersumber dari pihak ketiga dan juga pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus yang 

dilaksanakan oleh instansi lain yang bersifat vertikal tanpa membebankan biaya kepada 

peserta(ditanggung penyelenggara). Seperti Kementerian Kesehatan RI, RSUP Sanglah 

Denpasar, FK UNUD, STIKES, organisasi profesi kesehatan dan sponsor yang tidak 

terikat lainnya. Disamping itu ada juga pelatihan yang diikuti secara swadaya dengan 

biaya sendiri, karena pelatihan teknis yang dimaksud berdampak sebagian bermanfaat 

untuk pengembangan profesi yang bersangkutan dan sebagian untuk RSUD 

Karangasem. 

Dalam Tahun 2014, Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karangasem 

melaksanakan pelatihan sebanyak 5 pelatihan dengan masing-masing pelatihan 

mengundang 30 peserta. Adapun pelatihan yang dilaksanakan yaitu : 

1. Pelatihan Rumah Pangan Lestari (RPL) bagi Kelompok Wanita  

2. Pelatihan Pelaksana Teknis Kegiatan Rumah Pangan Lestari (RPL) 

3. Pelatihan Desa Mandiri Pangan (Demapan)  

4. Pelatihan Pengembangan Pekarangan Sekolah  

5. Pelatihan Lumbung Pangan  

Pelatihan Rumah Pangan Lestari (RPL) bagi Kelompok Wanita diharapkan 

bisa melatih dan sebagai sarana belajar dalam Kegiatan Pengembangan Cadangan 

Pangan Daerah di masing-masing kelompok wanita dan diharapkan dalam kegiatan 

Demplot Pengembangan Pekarangan sebagai Percontohan atau Pilot Project bagi 
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anggota-anggota  kelompok wanita lainnya sehingga bisa dikembangkan di masing-

masing rumah anggota kelompok wanita. 

Pelatihan Rumah Pangan Lestari bagi Kelompok Wanita Kegiatan 

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Program Peningkatan Ketahanan Pangan  

Tahun 2014, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari  pada tanggal 8 s.d. 10 Mei 2014 

bertempat  Ruang Pertemuan Rumah Makan Mina Sari Murti Br. Dinas Saren Kauh 

Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem. 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui Pelatihan Pelaksana Teknis Kegiatan Rumah Pangan Lestari (RPL) 

bagi masing-masing Pelaksana Teknis pendamping Kelompok Wanita dan Sekolah 

penerima  kegiatan Demplot Pengembangan Pekarangan diharapkan bisa melatih dan 

sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Ketahanan Pangan dalam membina dan 

mengembangkan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah di masing-masing 

kelompok wanita dan diharapkan dalam kegiatan Demplot Pengembangan Pekarangan 

sebagai Percontohan atau Pilot Project bagi anggota-anggota  kelompok wanita lainnya 
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sehingga bisa dikembangkan di masing-masing rumah anggota kelompok wanita dan 

juga bagi sekolah penerima Demplot Pengembangan Pekarangan Sekolah. 

Pelatihan Pelaksana Teknis RPL Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan 

Daerah Program Peningkatan Ketahanan Pangan  Tahun 2014  , dilaksanakan selama 3 

(tiga) hari  pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2014 dan bertempat di Ruang Pertemuan Rumah 

Makan Mina Sari Murti Banjar Dinas Saren Kauh Desa Budakeling Kecamatan 

Bebandem.  

 

 

 

 

 

 

Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem 

pencapaian realisasi sasaran Pendayagunaan dan Peningkatan Kompetensi aparatur 

adalah sebagai berikut :  

a. Terwujudnya Profesional guru tenaga terdidik yang tahun ini ditarget 63,05 % guru 

dapat terdidik dan semua itu dapat diwujudkan sesuai target (target tercapai). 

b. Terbinanya guru yang profesional juga dapat direalisasikan sesuai yang ditargetkan 

sebanyak 63,05% (target tercapai). 
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c. Peningkatan kompetensi guru dapat tercapai melampaui target yang digariskan di 

tahun ini sebesar 80 % dapat direalisasikan sebesar 90 % (target terlampaui). 

d. Standarisasai guru SD sebagai guru kelas juga melampaui target yang digariskan 

yaitu dapat tercapai 89 % dari target yang ada sebesar  92,68% (target terlampaui). 

e. Rasio guru berijasah DII dan S1 juga dapat melampaui target yang digariskan yaitu 

77,86 % dari 15 % yang ditargetkan (target terlampaui). 

f. Tersedianya daftar angka kreditnya fungsional guru tercapai sesuai target yaitu 

sudah paripurna 100% (target tercapai). 

g. Pemilihan siswa dan guru berprestasi juga terlaksana paripurna 100% (target 

tercapai). 

h. Untuk juara siswa dan guru berprestasi dari sasaran yang ditargetkan sebesar 62% 

dilampaui yaitu 83,16% (target terlampaui). 

Untuk indikator Penyelenggaraan fungsi pendidikan mengacu pada renstra 

pendidikan yang dijabarkan dalam program pendidikan Non formal dalam DPA (Daftar 

Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2014 untuk meningkatnya pesertasi didik 

mengikuti Paket A,B,C yang lulus ujian berhasil tercapai paripurna 100% (target 

tercapai). Sedangkan untuk penuntasan buta aksara dari target 2014 sebesar 100% 

tercapai  91,48 % yang artinya masih ada 8,52 masyarakat yang masih buta aksara 

(target belum tercapai). Untuk mengatasi hal ini masih dianggap perlu terobosan-

terobosan yang dapat menanggulangi hal ini sehingga buta aksara di Kabupaten 

Karangasem dapat terus ditekan dari tahun ke tahun sampai tuntas.  

Dengan Program Manajeman Pelayanan Pendidikan dapat dilihat capaian sub 

indikator sebagai berikut. 
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a. Meningkatnya pelayanan dan perencanaan tepat waktu terlaksana sesuai 

target yang ditargetkan yaitu terlaksana 100 % (target tercapai). 

b. Meningkatnya kelengkapan data pokok pendidikan di tingkat PAUD 

terlaksana melampaui target yang digariskan sebesar 75% (target 

terlampaui). Pendidikan Dasar melampaui target yang digariskan sebesar 

99,82% (target terlampaui), dan Pendidikan Menengah 99,82% (target 

terlampaui).  

c. Terbentuknya tim pengembangan kurikulum pada tingkat Kabupaten, 

Kecamatan, Gugus SD/TK, MGMP di SMP, MGMP di SMA/SMK dan di 

sekolah target tercapai sesuai yang digariskan (Kabupaten: target 90% dan 

realisasi 85%; Kecamatan: target 40% – realisasi 40%; Gugus SD/TK: target 

70 – realisasi 70; MGMP di SMP target 70 – realisasi 70; MGMP di 

SMA/SMK target 70 realisasi 70; Sekolah target 85 realisasi 85. 

d. Meningkatnya pemahaman guru dalam penerapan KTSP( kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan) di sekolah juga tercapai sesuai target yang digariskan 

yaitu 45% ((target tercapai). Untuk tahun ajaran 2014 juga dilakukan 

pelatihan mengenai pemberlakuan kurikulum 2014 yang akan dilaksanakan 

pada tahun pelajaran 2015.   

Untuk menggambarkan upaya yang dilakukan Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem dalam meningkatkan keterampilan 

Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, mengingat sumber daya manusia merupakan 

faktor penting dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut. Sumber 

daya manusia yang rendah cenderung menjadi penghambat dalam mewujudkan goal 
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yang diinginkan sehingga SDM Pertanian perlu dibina dan dilatih agar keterampilanya 

meningkat.  indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

Dari data yang tercantum pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target 

jumlah pelatihan sumber daya manusia (SDM) pertanian sebanyak 5 kali di tahun 2014 

dapat dilaksanakan dengan baik, adapun pelatihan yang dilaksanakan meliputi : Bintek 

Pembinaan Kelembagaan Poktan Pengolahan Hasil, Sekolah lapang penanganan pasca 

panen hasil pertanian, Pelatihan/bimbingan teknis penanganan pasca panen dan 

pengolahan hasil pertanian, Diklat teknis bagi petani/petugas. 

Peningkatan kompetensi aparatur dapat pula ditumbuhkan dengan penerapan disiplin 

terhadap aparat , untuk itu melalui Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi dilaksanakan 

kegiatan  Inspeksi mendadak/sidak, penerapan tribudaya Gerakan Disiplin Nasional (GDN). 

Dari target tersebut telah dilaksanakan sidak sebanyak 70 kali dari Inspektorat Daerah dan 

sebanyak 22 kali dari Tim GDN.   

Demikian untuk analisis capaian kinerja untuk sasaran kedua ini telah 

tercapai 100% dengan katagori sangat baik. Diharapkan dapat dipertahankan untuk 

keadaan tahun 2015 mendatang. 

 

Indikator 

 

 

Target 

 

 

Realisasi 

 

% 

Capaia

n 

 

Realisasi 

2013 

 

Realisasi 

2012 

 

Jumlah pelatihan 

SDM pertanian 

 

 

5 kali  

 

 4 kali 

 

80 

 

5 kali 

 

5 kali 
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SASARAN  3 : PENDAYAGUNAAN ORGANISASI DAN SISTEM 

 

Kinerja dari sebuah organisasi pelayanan publik ditentukan oleh kejelasan 

fungsi organisasi dalam kehidupan masyarakat. Namun pada kenyataannya, organisasi 

publik yang berorientasi kepada pelayanan publik dan kompleksitas permasalahan sosial 

menjadi pemicu timbulnya ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi organisasi publik. 

Ego sektoral masih sering muncul dalam melihat permasalahan sosial sehingga 

mengakibatkan cara pandang yang berbeda dalam satu masalah. Hal ini yang seringkali 

dituding sebagai pemicu adanya konflik kepentingan dalam masyarakat dan adanya 

tumpang tindih program penyelesaian oleh lembaga publik. Adanya tumpang tindih 

dalam proses penyelesaian masalah-masalah publik yang terjadi di dalam lembaga 

publik mengakibatkan berkurangnya efektivitas hasil dan efisiensi penggunaan 

sumberdaya, bahkan justru kadangkala menimbulkan adanya konflik kepentingan. 

Selain permasalahan tumpang tindih Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), 

permasalahan ketidak efisienan organisasi publik biasanya juga disebabkan karena 

adanya inkonsistensi dalam perumusan tugas pokok dengan rutinitas kerja yang 

dilakukan. Inkonsistensi tugas pokok dan fungsi ini terjadi manakala tugas unit kerja 

lain dikerjakan oleh unit kerja yang secara teknis bukan wewenangnya, atau secara 

struktural bukan tugas pokoknya. Bisa juga disebabkan adanya kesenjangan struktural 

hirarkis, misalnya  tuntutan masyarakat mestinya dilakukan oleh setingkat bidang, tetapi 

dilakukan oleh tingkat yang lebih rendah/tinggi. Inkonsistensi struktural disebabkan 

perbedaan hirarki, inkonsistensi Tupoksi, karena keterbatasan sumber daya, sehingga 
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semestinya tugas dijalankan sesuai dengan bidang dan tanggungjawab, tapi tidak 

dilaksanakan karena ketiadaan sumber daya. 

Sistem Pemerintahan yang ada di Kabupaten Karangasem tidak terlepas dari 

fungsi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam evaluasi 

terhadap kinerja aparatur secara proporsional sesuai kemampuan potensi dan daftar urut 

Kepangkatan untuk proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam 

dan dari jabatan Struktural Eselon II ke bawah dan juga perpanjangan BUP. Hal ini 

dilakukan secara insidental untuk meningkatkan gairah dan semangat kerja aparatur. 

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Karangasem  terdiri dari 

Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem , Kepala Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Karangasem, Assisten Tata Praja , Assisten Ekonomidan Pembangunan, 

Assisten Administrasi pada sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem. 

Selain itu penerapan sistem kerja secara berjenjang juga sudah diterapkan 

berdasarkan Peraturan Bupati mengenai uraian tugas masing masing Dinas, LTD, Staf 

ahli, serta uraian tugas secretariat daerah, sehingga menurunkan uraian tugas masing-

masing jabatan fungsional umum, namun selama ini belum ditetapkan dalam suatu 

peraturan. Dengan adanya sistem kerja secara berjenjang berdasarkan tupoksi 

diharapkan mampu memeratakan pekerjaan dan tanggung jawab secara berjenjang.  

Pendayagunaan organisasi dan sistem pemerintahan melalui peningkatan 

pengembangan pengelolaan keuangan daerah, serta pembinaan dan fasilitasi 

pengelolaan keuangan desa, serta adanya sistem pengawasan internal yang dilakukan 

oleh Inspektorat Daerah.  
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Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan dan evaluasi. Tahap perencanaan diawali dengan diadakannya musrenbang 

yang dihadiri seluruh SKPD dengan pengajuan usulan indikatif, setelah dilakukan 

evaluasi terhadap usulan tersebut dah telah mendapatkan pagu anggaran, kemudian 

ditetapkanlah RAPBD yang kemudian menjadi APBD. Segala bentuk kegiatan yang 

mendapat pendanaan melalui APBD dibuatlah penetapan kinerja di masing-masing 

SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban SKPD wajib membuat laporan realisasi 

Fisik dan keuangan setiap bulannya, dan pada akhir tahun disusunlah 

LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, segala bentuk kegiatan yang 

dilakukan akan dievaluasi oleh Inspektorat Daerah. 

Sasaran ketiga dengan indikator yang dapat dilihat dari Penetapan Kinerja 

kabupaten dapat dilihat realisasi capaian setiap indikator sebagai berikut : 

 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

1 2 3 4 

Pendayagunaan 

Organisasi dan 

Sistem 

- Tertatanya Arsip dan jumlah 

data kepegawaian 

1 paket 1 paket 

  - Menghimpun dan melaporkan 

realisasi kegiatan fisik dan 

keuangan SKPD 

65 buku - 80buku 

LKPJ dan 

55 buku 

LPPD 

  

- Prosentase jumlah inventarisasi 

arsip pada SKPD se-Kabupaten 

Karangasem 

75% 100% 

  - Prosentase jumlah arsip yang 

sudah tertata sesuai dengan 

sistem 

90% 100% 
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  - Tersusunnya perencanaan 

program PAUD 

100%/1 tahun 100% 

  - Dokumen manajemen dan 

pelaksanaan teknis 

55%/1 tahun 75% 

  - Prosentase Pengaduan 

Masyarakat yang ditindaklanjuti 

dari jumlah Pengaduan yang 

masuk 

100% 67% 

 

  - Prosentase peningkatan 

pemahaman Aparat Pengawas 

Intern Pemerintah 

(APIP)/P2UPD tentang 

Pengawasan 

30% 30% 

  - Prosentase penyelesaian kasus-

kasus pelanggaran disiplin PNS 

1 Paket (100%) 1 paket 100 % 

  - Prosentase jumlah pendataan 

dan pemetaan dokumen/arsip 

daerah 

70% 100% 

  - Prosentase jumlah 

penduplikasian dokumen/arsip 

daerah 

85% 100% 

  - Presentase peningkatan unit 

yang menerapkan prinsip-

prinsip pelayanan prima 

20% 20% 

  - Presentase unit kerja yang 

terstruktur, sistematik, 

terorganisir, transparan, 

akuntabel, efisien, efektif, 

proporsional serta sesuai dengan 

tugas pokok masing-masing 

20% 20% 

  - Persentase peningkatan 

penerapan sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah 

20% 20% 

  - Tercapainya Sistem Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

1 Paket 1 Paket 
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  - Jumlah SP2D yang terealisasi 1 tahun 1 tahun 

  - Tersusunnya Penetapan dan 

Pembebanan Kerugian Daerah 

1 Tahun 1 Tahun 

  - Jumlah Pembinaan Alokasi 

Dana Desa 

75 Desa 75 Desa 

  - Jumlah Pembinaan Administrasi 

Keuangan Desa 

75 Ranperdes 75 Ranperdes 

  - Jumlah Pelaksanaan Pengkajian 

dan Evaluasi pembangunan 

1 (satu)  Kali  1 (satu)  Kali 

  - Jumlah Anggota DPRD yang 

melaksanakan Reses 

40 Orang - 

  - Jumlah Anggota DPRD yang 

melaksanakan monitoring 

kegiatan 

40 Orang 45 Orang 

  - Jumlah SPJ dan Laporan 

Keuangan yang tepat waktu 

pada set DPRD. 

12 Bulan 12 Bulan 

  - Jumlah Publikasi Kegiatan 

DPRD yang dipublikasikan 

tepat sasaran 

12 Bulan 12 Bulan 

  

- Persentase peningkatan PAD 10,00% 41,96% 

  - Jumlah data program dan paket 

kegiatan yang terkumpul 

100% data/25 

buah buku 

100% data/25 

buah buku 

  - Jumlah buku data program 

pengendalian dan paket kegiatan 

 -  - 

  - Jumlah kegiatan yang 

dimonitoring dalam 

pengendalian administrasi dan 

fisik lapangan dari SKPD 

 

100% 

kegiatan/25 

buah buku 

100% 

kegiatan/25 

buah buku 
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  - Jumlah buku dokumen 

pengendalian kegiatan fisik 

lapangan 

 -  - 

  - Jumlah laporan bulanan dari 

semua SKPD yang disampaikan 

ke Bagian PP 

100% SKPD/48 

buah buku RFK 

100% 

SKPD/48 buah 

buku RFK 

  - Jumlah buku laporan realisasi 

fisik dan keuangan (RFK) 

APBD 

 -  - 

  - Jumlah kegiatan dari semua 

SKPD yang dievaluasi 

100% 

kegiatan/25 

buah buku 

100% 

kegiatan/25 

buah buku 

  - Jumlah buku hasil evaluasi 

pembangunan 

 -  - 

  - Jumlah paket kegiatan yang 

diproses oleh ULP dan 

kelompok kerja (Pokja) di 

dalamnya 

100% 

kegiatan/25 

buah buku 

100% 

kegiatan/25 

buah buku 

  - Jumlah buku laporan paket 

kegiatan hasil proses ULP 

 -  - 

  - Pengadaan Peralatan gedung 

kantor di ruang Bupati, wakil 

Bupati, Sekda dan Para Asisten  

30 unit - 

( PK Reviu ) 

  - Rumah  Jabatan Bupati , Wakil 

Bupati, Rumah Dinas Sekda 

serta rumah -  rumah dinas yang 

akan ditempati  

3 unit 3 unit 

  - Gedung kantor di Lingkungan 

sekretariat Daerah kabupaten 

karangasem 

10 unit 10 unit 

  - Kendaraan dinas / operasional 

yang menjadi tanggungjawab 

pada bagian Perlengkapan  

26 Roda 4, 21 

Roda 2 unit 

26 Roda 4, 21 

roda 2 unit 

  - Perlengkapan gedung kantor di 

ruang Bupati, wakil Bupati, 

- - 
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Sekda dan Para Asisten  

  - Peralatan gedung kantor di 

ruang Bupati, wakil Bupati, 

Sekda dan Para Asisten  

1 tahun 1 tahun 

  - Jumlah  Tanah Pemerintah 

Kabupaten  yang tersertifikatkan 

12 bidang 16 bidang 

  - Jumlah buku Standar Satuan 

Harga yang tersusun 

150 buku 150 buku 

 - Jumlah buku data aset yang 

tersusun 

100% 100% 

 - Jumlah unit kerja yang aset 

tetapnya terhapus 

100% 100% 

 - Terlaksananya proses 

pengembalian pinjaman daerah 

1 tahun 1 tahun 

Sumber: Realisasi Penetapan Kinerja Kabupaten Tahun 2014 

 

Penataan organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten 

Karangasem mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 yang di 

jabarkan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 

2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan komposisi : 2 (dua) 

sekretariat yaitu Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, LTD, 

Kecamatan, Kelurahan. 

Dalam upaya mewujudkan tata laksana dan penyimpanan dokumen kebijakan 

administrasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Karangasem 

diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan kualitas 

pelayanan informasi serta perbaikan sistem kearsipan melalui kegiatan bimbingan teknis 

kearsipan, pemantauan dan pembinaan kearsipan . Pengelolaan Data kepegawaian di 

lingkungan Sekretariat Daerah kabupaten Karangasem mencakup 10 Bagian yang terdiri 
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dari 201 orang Pegawai Negeri Sipil. Beberapa urusan kepegawaian di lingkungan 

Setda Kabupaten Karangasem yang ditangani diantaranya : pembuatan Surat Kenaikan 

Pangkat, Surat Berkala, penerbitan Cuti umtuk pegawai negeri sipil serta penyimpanan 

Data/Dokumen/Arsip Kepegawaian. 

Adapun tolak ukur keberhasilan indikator sasaran dimaksud yaitu  Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) merupakan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang 

berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 1 (satu) 

tahun anggaran yang dilaksanakan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2014, sebagai bahan evaluasi dan koreksi untuk 

mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas serta transparansi sesuai prinsip 

Tata Pemerintahan yang baik. Ruang lingkup laporan meliputi penyelenggaraan urusan 

desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum 

pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. 

Selama tahun 2014 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah melaksanakan 

pelayanan perpustakaan umum daerah setiap hari kerja dengan menyediakan sejumlah 

koleksi dari 000 sampai dengan 900. 
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Sejumlah SKPD Kabupaten Karangasem semua keseluruhan telah 

melaksanakan tata sistem kearsipan sesuai dari pada peraturan bupati nomor 48 tahun 

2006. 

Hal tersebut terkadang pengelola tenaga kearsipan telah mendapatkan 

bimbingan teknis kearsipan dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah melaksanakan 

juga secara rutinitas pembinaan di pemantauan kearsipan. 

Untuk mengetahui SKPD telah telah melaksanakan atau belumdari pada 

sistem tata kearsipan, Tim pemantau dan pembinaan kearsipan juga menginventaris 

volume arsip yang ada pada semua SKPD.Umtuk membedakan arsip aktif dan in aktif 

maupun volume arsip yang ada pada SKPD masing-masing. 

Dan selanjutnya untuk memotifasi dan meningkatkan tata fungsi kearsipan 

telah diselenggarakan juga lomba kearsipan yang diikuti oleh seluruh SKPD Kabupaten 

Karangasem, dan dilanjutkan mewakili tingkat propinsi sebagai pemenang dari 

Kabupaten. 

Dengan demikian dari program ini telah dapat dilaksanakan tata kearsipan 24 

SKPD dan 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karangasem. 

Kegiatan tersebut dari dana APBD Kabupaten Karangasem melalui kegiatan 

penataan dan pembinaan kearsipan Tahun anggaran 2014 dengan demikian untuk 

mencapai target dari indikator. Dengan anggaran yang tersedia tidak mengalami 

kesulitan. 
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Penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai bukti pertanggung jawaban 

nasional, memori kolektif dan jati diri bangsa melalui penelusuran, pedataan dan 

penarikan arsipinstansi pemerintah dengan tujuan memperkaya khazanah arsip yang 

tersimpan di lembaga Kantor perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai memori kolektif 

bangsa, jati diri bangsa, dan mengenali simbol pemersatu bangasa. 

Prosedur yang dilaksanakan dalam mengelola arsip statis adalah melalui 

penilaian ini, penilaian ini dilaksanakan untuk menjelaskan arsip yang memiliki nilai 

pertanggung jawaban nasionaldan sebagai akuntabilitas kinerja dari instansi yang perlu 

mendapat perhatian untuk dikategorikan sebagai arsip statis yang nantinya akan 

tersimpan di lembaga Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. 

Adapun penyelamatan dan pelestarian arsip di lakukan terhadap SKPD Se-

Kabupaten Karangasem. Pencapaian target dari indikator ini sudah mencapai target 

yang di harapakan. Kegiatan tersebut bersimber pada dana APBD Kabupaten 

Karangasem tahun 2014 melalui kegiatan inventarisasi dan penyelamatan dokumen 

arsip daerah. 

Kegiatan Penyusunan LKPJ Bupati dilaksanakan dari bulan Januari – Maret 

2014. Target tahun 2014 adalah tersusunnya 80 buah buku yang terselesaikan tepat pada 

waktunya yakni akhir bulan Maret tahun 2014. Pelaksanaan kegiatan dimaksud diawali 

dengan persiapan penyusunan yang sudah mulai dilakukan pada bulan Juli tahun 2013 

dengan melibatkan seluruh SKPD disinkrunkan dengan penyusunan LPPD tahun 2013. 

Adapun capaian atas indikator ini yakni dari target 80 buah buku (100%) dapat 

terselesaikan tepat pada waktunya 80 buah Buku LKPJ (100%). 



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 

PROVINSI BALI 

 

 

LAKIP Tahun 2014  126 

Capaian kinerja indikator Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan 

prosentase Pemahaman Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/P2UPD tentang 

pengawasan pada Inspektorat Daerah yaitu : 

Jumlah pengaduan yang masuk dan selesai ditindaklanjuti oleh aparat 

pengawas ( APIP ) dengan target 12 Laporan. Di tahun 2014 pengaduan yang masuk 

dan selesai ditindaklanjuti mencapai 8 kasus, sehingga capaian kinerjanya mencapai 

67%. 

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dari jumlah pengaduan 

yang masuk dengan target kinerja 100%. Dari  12 laporan yang ditargetkan masuk pada 

tahun 2014 ternyata terdapat kasus yang masuk dan selesai ditindaklanjuti sebanyak 8 

kasus atau 67%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 70,52 % (67/95% x 100%). 

Pendukung dari  pencapian kinerja adanya komitmen pimpinan dalam menampung dan 

menyelesaikan aspirasi masyarakat yang berkembang melalui pengaduan sehingga 

pelaksanaan pembangunan  dapat dimonitor oleh masyarakat dan tidak berkembang 

menjadi anarkis. Namun kadang-kadang  pengaduan yang masuk  sifatnya kepentingan 

pribadi sehingga tidak perlu ditindaklanjuti. 

Untuk meningkatkan pemahaman Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentang 

peraturan di bidang Kepegawaian dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat 

meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan 

terwujudnya tertib administrasi dibidang Kepegawaian, maka Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Karangasem menyelenggarakan Kegiatan proses Penanganan Kasus-

Kasus pelanggaran Disiplin PNS. Meskipun kegiatan ini menitik beratkan pada upaya-

upaya preventif untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan 
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perceraian. Kegiatan ini antara lain dilakukan dengan sosialisasi peraturan Kepegawaian 

terutama Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990. Kasus 

penanganan pelanggaran disiplin sudah ditangani 5 orang, yaitu 1 orang penurunan 

pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, 2 orang penurunan pangkat setingkat 

lebih rendah selama 3 tahun dan 2 orang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai 

PNS. Sedangkan dari Kasus Perceraian terdapat 2 orang. Pelaksanaan kegiatan ini 

mendapat alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,-, realisasi fisik 100% dan realisasi 

keuangan Rp. 14.023.400,- (96,79%) dengan sisa anggaran Rp. 976.600,-. 

Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, melalui 

kegiatan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS. Dari target 1 paket 

telah dapat diselesaikan sebanyak 1 paket (100%). 

Capaian kinerja indikator Pembinaan Alokasi Dana Desa dan indikator 

Pembinaan Administrasi Keeuangan Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Kab. Karangasem adalah sebagai berikut : 

Fasilitasi Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan keuangan yang diberikan 

pemerintah Kabupaten Karangasem kepada pemerintah desa sesuai dengan amanat 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Kegiatan fasilitasi dan pembinaan 

ADD ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, dengan outcome 

yang diharapkan adalah desa dapat memanfaatkan ADD sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 
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Pembiayaan dalam Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten 

Karangasem yang termuat dalam DPA Bidang pemerinatahan Desa Kabupaten 

Karangasem, sebesar Rp. 650.705.000,- yang digunakan untuk anggaran fasilitasi 

pembinaan Alokasi Dana Desa dan Pelaksanaan Studi Banding peningkatan Kapasitas 

Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan ADD ini dilaksakanakan 

sepanjang tahun anggaran 2014. Dalam pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan 

kegiatan berupa : rapat koordinasi, pemantauan kelapangan tentang pembinaan alokasi 

dana desa. 

Dalam kegiatan yang dilaksanakan kegiatan tahun 2014 masih banyak 

ditemukan desa yang masih kesulitan dalam penyusunan Lembar Kerja, dan 

melaksanakan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di desa.  

Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya Peraturan Menteri terkait 

Keuangan Desa sebagaimana amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang 

mengatur terkait Keuangan Desa. Berdasarkan acuan Peraturan Menteri tersebut 

nantinya di tahun 2015 bisa disusun Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang 

Keuangan Desa yang sedianya akan diberlakukan pada tahun anggaran 2016. 

Selain hal tersebut di atas guna meningkatkan kapasitas Perbekel/Kepala 

Desa dalam pengelolaan ADD juga telah dilaksanakan studi banding ke Kabupaten 

Sleman, Yogyakarta. Studi banding tersebut bertujuan meningkatkan wawasan 

perbekel/kepala desa mengenai tata cara pengelolaan dan inovasi dalam penggunaan 

Alokasi Dana Desa. 
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Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Karangasem memberikan Anggaran 

untuk Alokasi Dana Desa  (ADD) yang bersumber dari : 

a. Dana Perimbangan, sebesar Rp. 7.000.000.000,- dimana setiap desa memperoleh 

anggaran yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah Banjar Dinas yang dimiliki; 

b. Bagi Hasil Pajak Daerah, sebesar Rp.9.979.346.232,90 untuk pembagian dana ini 

dibagi secara proporsional kepada 75 Desa; 

c. Bagi Hasil Retribusi Daerah, sebesar Rp.6.593.187.786,96 yang dibagi secara 

proporsional ke seluruh Desa 

Hambatan/Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan : 

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini hanya pada kendala kurangnya staf 

pada Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, sehingga seringkali jadwal pembinaan 

berbenturan dengan kegiatan yang lain. 

Saran Kedepan : 

Untuk mengatasi hambatan yang ada sebaiknya dilaksanakan penambahan 

staf pada bidang pemerintahan desa dan kelurahan BPMD Kabupaten Karangasem 

dengan kualifikasi pendidikan ilmu pemerintahana dan pendidikan ekonomi 

pembangunan. 

Pembinaan Administrasi Keuangan Desa 

Administrasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan. 

Kegiatan pencatatan kegiatan desa merupakan hal penting yang untuk dilakukan sebagai 

bahan evaluasi, kontrol, dan perencanaan dalam pemerintahan desa. Dengan mengacuk 

kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi 
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Desa, BPMD Kabupaten Karangasem merupaya untuk memfasilitasi desa dalam 

mewujudkan tertib administrasi keuangan desa dan administrasi desa. 

Pembinaan yang dilaksanakan meliputi pembinaan pembuatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Perubahan APBDes, Perhitungan dan 

Pertanggungjawaban APBDes, serta administrasi keuangan desa lainnya. 

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan penjabaran terhadap Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa. Adapun 

bentuk administrasi desa sesuai dengan aturan tersebut, sebagai berikut : 

Jenis Administrasi Desa terdiri dari: 

a. Administrasi Umum; 

b. Administrasi Penduduk; 

c. Administrasi Keuangan; 

d. Administrasi Pembangunan; 

e. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan 

f. Administrasi Lainnya. 

Bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari: 

a. Buku Data Peraturan Desa; 

b. Buku Data Keputusan Kepala Desa; 

c. Buku Data Inventaris Desa; 

d. Buku Data Aparat Pemerintah Desa; 

e. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa; 

f. Buku Data Tanah di Desa; 

g. Buku Agenda; dan 
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h. Buku Ekspidisi. 

Bentuk Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari: 

a. Buku Data Induk Penduduk Desa; 

b. Buku Data Mutasi Penduduk Desa; 

c. Buku Data Penduduk Sementara. 

Bentuk Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari: 

a. Buku Anggaran Penerimaan; 

b. Buku Anggaran Pengeluaran Rutin; 

c. Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan; 

d. Buku Kas Umum; 

e. Buku Kas Pembantu Penerimaan; 

f. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin;dan 

g. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan. 

Bentuk Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d 

terdiri dari : 

a. Buku Rencana Pembangunan; 

b. Buku Kegiatan Pembangunan; 

c. Buku Inventaris Proyek; dan 

d. Buku Kader-kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat. 

Bentuk Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari : 

a. Buku Data Anggota BPD; 

b. Buku Data Keputusan BPD; 

c. Buku Data Kegiatan BPD; 
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d. Buku Agenda BPD; dan 

e. Buku Ekspidisi BPD. 

 

Pembiayaan dalam kegiatan ini  berasal dari APBD Kabupaten Karangasem 

sebesar Rp. 70.760.000,- yang digunakan untuk anggaran pembinaan dan biaya 

operasional ke pembinaan.dengan realisasi anggaran sebesar Rp.39.155.800,- (55,34%)  

Kecilnya serapan anggaran disebabkan pada tahun 2014 banyak desa yang 

terlambat menyusun dan menetapkan APBDes 2014. Selain itu masih banyaknya 

temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem terhadap pelaksanaan anggaran 

keuangan desa. 

Dalam pembinaan hal tersebut di atas, kedepannya Bidang Pemerintahan 

Desa mencoba akan memformulasikan reward dan punishment terhadap desa yang tertib 

pelaksanaan administrasi keuangannya serta akan mencoba melaksanakan pembinaan 

terhadap Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan di masing-masing desa. 

Pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Karangasem untuk pencapaian 

sasaran adalah sebagai berikut : 

 

a. Indikator 1 : Jumlah gedung kantor yang dibangun 

Indikator kinerja yang berupa jumlah unit gedung kantor yang dibangun 

dituangkan dalam program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam 

kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 

Latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menunjang 

program kegiatan yang ada di lingkungan masing-masing SKPD Kabupaten 
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Karangasem yang jumlah kegiatannya semakin meningkat. Disamping itu mengingat 

gedung yang lama sudah tidak fresentatif lagi. Kegiatan ini telah berhasil 

dilaksanakan dengan telah terbangunnya 1 unit gedung kantor yang diperuntukkan 

untuk SKPD: Kesbangpolinmas, Disbudpar, KP2T, dan Satpol PP Kabupateen 

Karangaem. 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini relatif tidak menghadapi kendala yang 

berarti karena segalanya telah melalui mekanisme yang ada. Pada tahun 2013 

pembangunan tersebut belum selesai sampai finishing lalu dilanjutkan dan 

diselesaikan pada tahun 2014. Masa pemeliharaan gedung ini melewati tahun 

anggaran hingga tahun 2015 karena lama masa pemeliharaan adalah selama 180 hari 

kalender setelah serah terima pertama.  

b. Indikator 2 : Jumlah mobil dinas/ operasional yang disediakan 

Indikator kinerja yang berupa jumlah mobil dinas/ operasional   yang 

dibangun dituangkan dalam program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

dalam Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 

Latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menunjang 

mobilitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah perlu didukung oleh sarana 

prasarana yang memadai berupa kendaraan dinas/ operasional. Mengingat 

kendaraan-kendaraaan yang telah ada tidak layak dipergunakan dari sisi umur 

maupun keefisiensian mesin dalam biaya pemeliharaan maka dilaksanakanlah 

pengadaan kendaraan dinas/ operasional ini. 
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Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dengan diadakannya 5 unit 

kendaraan dinas roda empat yang diperuntukkan para Staf Ahli Bupati Karangasem. 

Proses pengadaannya melalui e-purchasing yang dilaksanakan oleh Pokja ULP. 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini relatif tidak menghadapi kendala yang berarti karena 

segalanya telah melalui mekanisme yang ada. 

c. Indikator 3 : Jumlah Rumah Dinas/ Jabatan yang dipelihara 

Kegiatan Pemeliharaan Rumah Dinas/ Jabatan yang Dipelihara 

pelaksanaannya dilatarbelakangi dengan kurang representatifnya rumah dinas/ 

jabatan yang ditempati oleh pejabat di Kabupaten Karangasem karena adanya 

kerusakan berat maupun ringan,  maka perlu diprogramkan pemeliharaan rumah 

dinas/ jabatan secara bertahap. 

Dalam tahun anggaran 2014 rumah dinas/ jabatan yang direhab/ dipelihara 

adalah sebagai berikut : 

1. Rumah Jabatan Bupati di Jalan Kartini  

2. Rumah Jabatan Wakil Bupati di Jalan Kartini 

3. Rumah Dinas  Sekda  di Jalan Kartini 

d. Indikator 4 : Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara 

Guna terpeliharanya bangunan Gedung Kantor Sekretariat Daerah 

Kabupaten Karangasem dalam tahun anggaran 2014 dilaksanakan pemeliharaan 

sebanyak 19 unit dengan memperbaiki beberapa gedung kantor seperti : 

1. Gedung Bagian Perlengkapan 
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2. Gedung Bagian Ekonomi dan Tata Pemerintahan 

3. Gedung Sub Bagian Santel 

4. Rehab Gedung Wantilan 

5. Rehab Gedung Bagian Pengendalian Pembangunan 

6. Rehab Gedung Sekda, Bagian Umum dan Bagian Kesra 

7. Rehab Gedung Bupati, Bagian Humas dan Bagian Organisasi 

8. Rehab Gedung Wakil Bupati dan Bagian Hukum 

9. Rehab Bagian Keuangan 

e. Indikator 5  : Jumlah mobil dinas/ operasional yang dipelihara 

Indikator kinerja yang berupa jumlah mobil dinas/ operasional   yang 

dipelihara dituangkan dalam program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

dalam Kegiatan Kendaraan Dinas/ Operasional 

Latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menunjang 

mobilitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah perlu didukung oleh sarana 

prasarana yang memadai berupa kendaraan dinas/ operasional. Mengingat 

kendaraan-kendaraaan yang telah ada kondisinya rusak ringan, sedang dan bahkan 

ada yang rusak berat, maka perlu dipelihara. 

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dengan terpeliharanya 29 unit 

mobil dan 21 unit sepeda motor yang menjadi aset Pemerintah  Kabupaten 

Karangasem yang berada dalam kewenangan Bagian Perlengkapan. 
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Dalam pelaksanaan kegiatan ini relatif tidak menghadapi kendala yang 

berarti karena semua proses telah melalui mekanisme yang ada. 

f. Indikator 6 : Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara 

Dengan banyaknya perlengkapan kantor yang berada dalam kewenangan 

Bagian Perlengkapan untuk melaksanakan pemeliharaan, dalam tahun 2014 telah 

dilakukan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang berupa tenda/ tribun dan 

perlengkapan meubelair. 

g. Indikator 7 : Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah perlu didukung dengan 

prasarana peralatan gedung kantor. Keberadaan peralatan gedung kantor tersebut 

memerlukan pemeliharaan sehingga tetap berfungsi ooptimal. Dalam tahun 2014, 

peralatan gedung kantor yang dipelihara antara lain AC, vacum cleaner, alat 

pemadam api ringan (APAR)/ tabung pemadam kebakaran, AC portable, komputer, 

peralatan sound system dan antena TV. 

 

 

h. Indikator 8 : Jumlah buku standar satuan harga  

Indikator kinerja yang berupa jumlah buku standar satuan  harga yang 

tersusun dituangkan dalam program peningkatan dan pengembangan pengelolaan 

keuangan daerah dalam kegiatan penyusunan standar satuan harga. 
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Latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini adalah bahwa dalam proses 

penganggaran diperlukan suatu acuan standar satuan  harga barang-barang yang 

diperlukan oleh setiap SKPD. Buku ini hanya merupakan acuan harga maksimal 

dalam penganggaran. Dalam hal pengadaan barang dan jasa di semua SKPD tetap 

mengacu pada HPS dan harga yang berlaku saat itu. 

Hasil dari kegiatan ini berupa tercetaknnya 150 buku Keputusan Bupati 

Nomor 363/ HK/ 2014 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang/ Jasa Keperluan 

Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015. 

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penyusunan standar 

satuan harga ini antara lain: 

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi dalam 

pengolahan data-data statistik.  

2. Banyak keterlambatan yang terjadi karena banyak supplier/ pedagang/ 

penyedia yang tidak memberikan data harga barangnya. 

3. Terbatasnya jumlah supplier yang ada dan jenis barang yang ada . 

Upaya pemecahan permasalahan di atas antara lain: 

1. Melakukan penjajagan untuk bekerja sama dengan lembaga profesional. 

2. Menambah jumlah tim survei khususnya dari BPS. 

i. Indikator 9 : Jumlah buku inventaris yang tersusun dan hasil sensus 

Indikator kinerja yang berupa jumlah buku inventaris yang tersusun 

dituangkan dalam program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 
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daerah dalam kegiatan peningkatan manajemen aset/ barang daerah (inventarisasi 

aset tetap). 

Latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini adalah bahwa daftar 

inventarisasi aset  Pemerintah Kabupaten Karangasem perlu diadakan validasi data 

secara berkelanjutan serta diadakan sensus barang sehingga barang-barang dapat 

ditemukan dan tertata rapi 

Target kegiatan ini mencetak 130 Buku Laporan Daftar Aset Tetap dan 

Aset Lain-lain Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem Per 31 Desember 2014. 

Pada akhir kegiatan jumlah buku yang dicetak sesuai target yaitu 130 eksemplar. 

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan peningkatan 

manajemen aset/ barang daerah (inventarisasi aset tetap) antara lain: 

1. Masih rendahnya pemahaman tentang manajemen pengelolaan aset/ barang 

daerah 

2. Belum validnya data aset/ barang milik daerah 

3. Masih rendahnya SDM yang menangani aset/ barang 

Upaya pemecahan permasalahan diatas antara lain: 

1. Mengadakan pelatihan  SIMDA secara berkelanjutan 

2. Mengadakan sensus barang  

3. Mengadakan validasi data secara berkala. 

j. Indikator 10 ; Jumlah sertifikat tanah yang diselesaikan 
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Indikator kinerja yang berupa jumlah sertifikat tanah yang diselesaikan 

dituangkan dalam program Penataan Penguasaan, Pemilikan  dan Pemanfaatan 

Tanah dalam Kegiatan Pensertifikatan Tanah. 

Latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini adalah bahwa masih banyak 

tanah-tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang belum 

disertifikatkan. 

Kegiatan ini menargetkan selesainya sertifikat 10 bidang tanah aset 

Pemerintah Kabupaten Karangasem. Pada akhir kegiatan telah dilaksanakan dengan 

jumlah sertifikat yang terbit sebanyak 16 bidang. Namun dengan hasil ini masih 

terdapat banyak bidang tanah yang sedang dalam proses sertifikasi di BPN. 

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pensertifikatan ini 

adalah data pendukung seperti tanah pengganti yang sudah diperjualbelikan pemilik 

sehingga sulit mencari bukti sertifikatnya. 

Upaya pemecahan permasalahan diatas adalah dengan mengupayakan 

menelusuri kepemilikan tanah tersebut melalui kecamatan. 

k. Indikator 11 : Jumlah unit  inventaris aset yang diapus  

Indikator kinerja yang berupa jumlah unit yang didata barang 

inventarisnya yanga akan dihapus dituangkan dalam program Peningkatan dan 

pengembangan pengelolaan keuangan daerah dalam kegiatan Pendataan dan 

Penghapusan Aset-aset Daerah (Inventaris Barang yang Rusak) 

Latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini adalah bahwa banyak barang-

barang inventaris yang tercantum di dalam lampiran neraca (daftar aset) dalam 
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keadaan rusak yang pada kenyataannya sudah tidak layak dipergunakan, untuk itu 

perlu diadakan pendataan terhadap barang-barang inventaris yang telah diusulkan 

oleh  unit-unit kerja untuk dimohonkan penghapusan.   

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dengan melakukan penghapusan 

barang milik daerah yang tertuang dalam 11 SK Penghapusan Aset. SK dan lampiran 

daftar aset yang dihapus dirangkum dalam Buku Penghapusan Barang Milik Daerah 

(BMD) Tahun 2014 sebanyak 67 buku sesuai dengan target kegiatan. 

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan Pendataan dan 

Penghapusan Aset-aset Daerah ( Inventaris Barang yang Rusak) antara lain: 

1. Banyaknya barang-barang yang diusulkan penghapusan yang mana ada 

diantaranya fisiknya tidak dapat diketemukan, sehingga perlu diadakan 

penelusuran. 

2. Masih banyak unit kerja yang belum mengerti mekanisme penghapusan barang 

inventaris. 

  Upaya pemecahan permasalahan diatas antara lain: 

1. Melaksanakan asistensi kepada para pengurus dan penyimpan barang tentang 

mekanisme penghapusan. 

2. Mengadakan penelusuran dan pengecekan ke lapangan untuk setiap usulan 

yang masuk. 
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Demikian dapat disampaikan analisis capaian sasaran ke tiga yang masuk 

katagori baik karena tingkat capaian diatas 85% pada setiap indikator yang telah 

ditetapkan pada Penetapan Kinerja Kabupaten Karangasem tahun 2014. 

SASARAN  4 : FASILITASI ANTAR STAKEHOLDERS 

 

Pencapaian misi pertama sasaran ke empat bertujuan untuk meningkatkan 

fungsi koordinasi dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah dan evaluasi 

pelaksanaan pembangunan daerah, Meningkatkan fungsi koordinasi dalam rangka 

perencanaan pemanfaatan ruang, Meningkatkan penyerapan/penjaringan aspirasi 

masyarakat (jaring asmara), Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembangunan, 

Hearing/dialog dan koordinasi pejabat pimpinan daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh 

agama, Meningkatkan Peranan lembaga Adat Desa Pakraman, Meningkatkan peranan 

lembaga keuangan mikro yang dikelola di tingkat pedesaan. 

Indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan capaian sasaran yang 

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut: 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

1 2 3 4 

Fasilitasi antar 

Stakeholders 

- Jumlah hubungan kerjasama 

Pimpinan Daerah untuk 

memperlancar tugas Muspida di 

Kab. Karangasem 

1 kali 1 kali 

- Jumlah kegiatan operasional BNK 8 Kecamatan 8 Kecamatan 

  - Jumlah Pimpinan dan Anggota 

DPRD yang mendapatkan 

Pemeliharaan Kesehatan 

40 Orang 0 Orang 
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  - Jumlah Pimpinan dan Anggota 

DPRD yang mengikuti Bimtek 

40 Orang 45 orang 

  - Jumlah Pimpinan dan Anggota 

DPRD yang melakukan Kunker Luar 

daerah 

40 Orang 45 orang 

  - Terselenggaranya Rapat Koordinasi 

Kepegawaian Daerah Propinsi Bali 

dan Kabupaten/Kota se-Propinsi Bali 

100% 100% 

  - Jumlah Buku Profil Adipura yang 

dapat diselesaikan tepat waktu 

  8 buku 

  - Frekwensi pelaksanaan rapat 

koordinasi dan pembinaan  

15 kali 30 kali 

  - Prosentase jumlah pengelola 

kearsipan di SKPD se-Kabupaten 

Karangasem 

90% 100% 

  - Prosentase sarana prasarana 

pengolahan dan penyimpanan arsip 

100% 100% 

  - Jumlah peningkatan fasilitasi, 

koordinasi, serta kesiapsiagaan 

masyarakat dalam menghadapi 

bencana alam 

4 Kecamatan 4 Kecamatan 

Sumber : Realisasi Penetapan Kinerja Kabupaten tahun 2014 

 

Untuk meningkatkan pengetahuan siswa dan masyarakat terhadap peredaran 

gelap Narkoba dan bahayanya bagi generasi muda dan masyarakat, maka dilaksanakan 

kegiatan Operasional BNK. 

Indikator terhadap keberhasilan sasaran ini adalah menurunnya tingkat 

penyalahgunaan Narkoba dan meningkatnya pengetahuan pelajar/siswa mengenai 

bahaya Narkoba, dengan persentase pencapaian kinerja 100% sama dengan pencapaian 

kinerja tahun  2013. 
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Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja ini 

adalah adanya kesadaran pelajar/siswa, generasi muda dan masyarakat dalam 

mengantisipasi peredaran gelap Narkoba dan bahaya Narkoba bagi siswa, generasi 

muda dan masyarakat. 

Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya alat deteksi tentang 

Narkoba. 

Strategi pemecahan permasalahan tersebut adalah dengan menambah jadwal 

pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan-penyuluhan  dan pembinaan-pembinaan tentang 

Narkoba kepada segenap lapisan baik siswa, aparat pemerintah maupun masyarakat. 

Untuk menginventarisir atau mengevaluasi permasalahan-permasalahan 

dibidang kepegawaian dan merumuskan agenda pemecahannya perlu dilakukan 

koordinasi antar instansi yang menangani kepegawaian diseluruh Bali. Sesuai 

kesepakatan Peserta Rapat Koordinasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2011 yang dilaksanakan di Kabupaten Tabanan, 

Pemerintah Kabupaten Karangasem ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan 

RAKOR Kepegawaian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2014. 

Penyelenggaraan RAKOR Kepegawaian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-

Bali dilaksanakan selama 2 (dua) hari di Hotel Puri Bagus Candidasa pada tanggal 9 s/d 

10 Oktober 2014, diikuti oleh BKD Provinsi, BKD Kabupaten se-Bali dan seluruh 

SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. 

Rumusan Rapat Koordinasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota se-Bali adalah sebagai berikut. 
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a) Rapat Koordinasi merupakan sebagai sebuah forum sangat penting untuk 

dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan kesepakatan dalam rangka 

koordinasi, konsultasi guna menginventarisir atau mengevaluasi permasalahan-

permasalahan di bidang kepegawaian dan merumuskan pemecahannya sebagai 

bagian dari penataan sumber daya aparatur di daerah masing-masing dalam 

mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh. 

b) Kebijakan pengembangan sumber daya aparatur negara sanagt diperlukan bukan 

saja untuk menghadapai berbagai perubahan strategis di tingkat Nasional, tetapi 

terlebih lagi dalam era Otonomi Daerah khusunya dalam memberikan pelayanan 

Publik. 

c) Kedudukan Aparatur Sipil Negara sebagai unsur Aparatur Negara adalah : 

- Mampu melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan 

- Bebas dari pengaruh politik 

- Memiliki fungsi dan peranan 

- Memiliki Jabatan 

- Memahami hak dan kewajiban 

- Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme 

- Netralitas 

d) Kenaikan pangkat periode April 2015 harus melampirkan SKP Tahun 2014 sebagai 

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi 

Kerja Pegawai Negeri Sipil 

e) Dalam rangka pengembangan kompetensi, maka PNS wajib mengikuti Diklat dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui BKD agar merencanakan dengan baik 
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f) Sesuai dengan Kesepakatan peserta Rakor, Tahun 2015 akan dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Gianyar. 

Kegiatan ini mendapat  alokasi anggaran Rp. 130.000.000,- dengan realisasi 

keuangan sebesar Rp. 114.428.900,-, dengan capaian fisik 100% dan realisasi keuangan 

sebesar 88,02%. Dalam pelaksanaannya terdapat sisa anggaran Rp. 15.571.100,-. 

Dari 11 indikator yang ditetapkan rata-rata capaian sebesar 100% dengan 

demikian kinerja yang dilakukan sudah sangat baik untuk memberikas fasilitasi antar 

stakeholder. 

 

SASARAN  5 : DEMOKRATISASI 

 

Demokrasi merupakan sebuah ideologi pemerintahan yang mengusung 

pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pelaksanaannya seringkali demokrasi 

diartikan sebagai sebuah sistem dimana dalam pelaksanaan sistem tersebut orang bisa 

menyampaikan aspirasinya sebebas-bebasnya. Namun lebih daripada itu demokrasi 

merupakan sebuah pelaksanaan pemerintahan yang di dalamnya terdapat mekanisme 

pertanggungjawaban.  

Pada masa pemerintahan Bupati saat ini memberikan kebebasan masyarakat 

untuk mengajukan aspirasinya baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Hal itu 

dipandang suatu pembelajaran menuju demokratisasi. Meningkatkan Pengetahuan 

masyarakat dalam berpolitik melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan 

Masyarakat. Adapun indikator yang dipakai dalam mengukur capaian sasran tersebut 

seperti tertuang dalam Penetapan Kinerja Kabupaten berikut ini : 
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SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

1 2 3 4 

Demokratisasi - Jumlah penyelenggaraan 

peringatan Hut Sumpah 

Pemuda 

1 kali 1 kali 

  - Jumlah Perbekel yang 

terpilih dan terlantik 

45 Perbekel 0 Perbekel 

  -  Prosentase kegiatan 

pemerintah daerah yang 

dapat didokumentasikan 

 

  

14 media cetak 11 media cetak 

  1000 lembar foto 

kegiatan 

1014 lembar 

foto kegiatan 

  25 keping dvd 

kegiatan 

25 keping dvd 

kegiatan 

  - Jumlah Tabloid Gapura 

dan Majalah Khusus yang 

dterbitkan 

  

3000 exemplar 

tabloid gapura 

3000 exemplar 

tabloid gapura 

  1000 exemplar 

Majalah Khusus  

1000 exemplar 

Majalah Khusus  

  - Prosentase berita yang 

dimuat oleh media massa  

  

  

15 media cetak 15 media cetak 

 7 media 

elektronik 

7 media 

elektronik 

 600 kali 

penerbitan berita 

di media 

600 kali 

penerbitan berita 

di media 

  Prosentase berita yang 

dimuat oleh media massa  

15 media cetak 15 media cetak 

    7 media 

elektronik 

7 media 

elektronik 

    300 kali 

penerbitan berita 

di media 

300 kali 

penerbitan berita 

di media 
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  Jumlah Peliputan dan 

Tayangan yang tepat 

sasaran pada set DPRD 

12 Bulan 12 Bulan 

  Jumlah tenaga operasional 

FKDM Kab. Karangasem 

(Dewan Penasehat dan 

Pengurus FKDM) 

31 orang 31 orang 

  Jumlah lembaga sosial 

yang ada di Kabupaten 

Karangasem 

- - 

  Jumlah etnis yang ada di 

Kabupaten Karangasem 

8 Kecamatan 8 Kecamatan 

  Jumlah parpol yang 

mendapatkan bantuan 

keuangan yang diteliti 

diverifikasi 

permohonannya 

11 Parpol 11 Parpol 

  Jumlah ormas yang 

mendapatkan bantuan 

keuangan yang diteliti 

diverifikasi 

permohonannya 

9 ormas 9 Ormas 

  Jumlah anggota tim yang 

bekerja untuk mendukung 

kelancaran pemilu 

Legislatif, presiden dan 

wakil presiden  tahun 

2014 

34 orang 34 orang 

  
Jumlah Petugas Linmas 

yang jaga di 8 Kecamatan 

 

8 Kecamatan 8 Kecamatan 

  Jumlah ormas yang 

difasilitasi 

5 ormas 5 ormas 

  Terlaksananya kegiatan 

Organisasi KORPRI 

100% 100% 
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  Terlaksananya peringatan 

hari pahlawan, pelacakan 

rute perjuangan I Gusti 

Ngurah Rai, kirab 

Puputan Margarana, Hari 

Kesetiakawanan Sosial 

Nasional dan Pameran 

HUT RI 

100% 96,38% 

  Terpeliharanya Monumen 

Tanah Aron 

1 Unit 1 unit/100% 

  Meningkatkan jiwa 

nasionalisme 

100%/1 tahun 100%/1 tahun 

  Prosentase Informasi  

Pembangunan Daerah 

yang di pamerkan 

semua kegiatan 

pemerintah 

daerah 

100% 

  Jumlah fasilitasi acara 

resmi 

semua kegiatan 

kepala 

daerah/wakil 

kepala daerah 

250 kegiatan 

  Jumlah Anggota DPRD 

yang dilantik 

45 Orang 45 Orang 

Sumber : Realisasi Penetapan Kinerja Kabupaten tahun 2014 

 

 

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran Jumlah Perbekel yang terpilih dan 

dilantik pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karangasem 

digambarkan sebagai berikut : 

 

Indikator 

 

Target 

 

Realisasi 

 

% Capaian  

Fisik Keuangan 

Jumlah perbekel yang dilantik 45 Perbekel - - 60,10% 
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Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Perbekel di tahun 2014 

hanya sebatas pada Pelantikan Perbekel jadi praktis pada tahun 2014 tidak ada 

Pemilihan Perbekel.Hal ini mengacu dengan UU No  6 Tahun 2014 dan PP No 43 

Tahun 2014, selanjutnya Pemilihan Perbekel yang berakhir masa jabatannya di Tahun 

2014 belum bisa dilaksanakan mengingat adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

yang mengamanatkan agar adanya penundaan Pemilihan Kepala Desa sampai akhir 

tahun 2014. 

Dalam pelaksanaan pemilihan perbekel dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan 

Perbekel yang dibentuk oleh BPD, namun sebagai instansi yang membidangi 

pemerintahan desa maka BPMD juga harus ikut mempersiapkan pemilihan dan 

pelantikan perbekel guna menjaga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik 

Pembiayaan dalam Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Perbekel berasal dari 

APBD Kabupaten Karangasem, yakni pada DPA BPMD tahun 2014 dengan anggaran    

sebesar Rp.116.020.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.69.731.700,- (60,10%) 

yang digunakan untuk kegiatan Pelantikan Perbekel yang telah terpilih sebanyak 21 

Orang pada tahun 2013. 

Analisis capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Indikator 

 

 

Realisasi 

2010 

 

 

Realisasi 

2011 

 

 

Realisasi 

2012 

 

 

Realisasi 

2013 

 

 

Realisasi 

2014 

 

Jumlah Perbekel yang dipilih 

dan dilantik 

95,50% 74,96% 65,14% 58,02% 60,10% 
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Hambatan/Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan : 

Sebagai dampak dari penundaan Pemilihan Perbekel berimplikasi pada kekosongan 

jabatan Perbekel dan sesuai peraturan yang berlaku harus diisi dengan pejabat Perbekel 

dari PNS. 

Saran Kedepan : 

Untuk mengatasi hambatan yang ada sebaiknya Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pemilihan Perbekel serentak agar segera dibahas dan ditetapkan sehingga proses 

pemilihan Perbekel bisa dilaksanakan. 

Pada Badan Kesbang Pol dan Linmas realisasi dari masing-masing indikator 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Untuk kesadaran politik masyarakat sesuai demokrasi, Pancasila dan UUD’45 

di Kabupaten Karangasem, maka dilaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan parpol; Monitoring, 

evaluasi dan pelaporan persyaratan administrasi pengajuan dana Hibah Ormas; 

pembuatan buku direktori politik, ormas dan LSM; Tim Koordinasi dukungan 

kelancaran Pemilu Legislatif Tahun 2014; Tim koordinasi dukungan kelancaran Pemilu 

Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 dan fasilitasi Organisasi Masyarakat. 

Indikator terhadap keberhasilan sasaran ini adalah terverifikasinya 

kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan parpol dan dana hibah ormas 

yang mendapat bantuan keuangan / dana hibah,jumlah buku yang dicetak, jumlah 

anggota tim yang bekerja untuk mendukung kelancaran Pemilu Legislatif tahun 2014, 

jumlah tim koordinasi yang terbentuk untuk kelancaran pemilu presiden dan wakil 
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presiden  , jumlah Ormas yang difasilitasi dengan persentase pencapaian kinerja 100% 

sama dengan pencapaian kinerja tahun  2013. 

Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja ini 

adalah adanya kesadaran pengurus partai politik dan ormas dalam melengkapi berkas 

permohonan bantuan sesuai ketentuan.  

Sedangkan factor penghambatnya adalah kurang profesionalnya pengurus 

parpol dan ormas dalam membuat pertanggung jawaban keuangan. 

Strategi pemecahan permasalahan tersebut adalah meningkatkan pembinaan 

dan sosialisasi kepada pengurus parpol dan ormas tentang tertib administrasi 

pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol dan dana hibah ormas. 

Realisasi capaian kinerja kegiatan organisasi KORPRI di Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Karangasem telah terlaksana dengan baik, Adapun 

capaiannya seperti tabel dibawah ini :  

Tabel  

Indikator, Target dan Realisasi Fisik BKD Kabupaten Karangasem 

Tahun Anggaran 2014 

Indikator Target Realisasi % 

1. Pembinaan KORPRI 

 

100% 

 

100% 

 

100 

 

 

Indikator sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Organisasi 

KORPRI dan meningkatkan peranan KORPRI terhadap pembangunan. Target 100%. 



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 

PROVINSI BALI 

 

 

LAKIP Tahun 2014  152 

Biaya yang dianggarkan sebelum perubahan Rp. 143.116.000,- terealisasi sebesar Rp. 

122.257.300,- sehingga terdapat efisiensi biaya Rp. 20.858.700,-. 

Realisasi indikator kinerja pada Sasaran Strategis Demokratisasi pada Dinas 

Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Perayaan Hari-hari Besar Nasional  

Kegiatan ini terlaksana sebagai salah satu bentuk penghargaan atas jasa dan 

pengorbanan para Pahlawan/Pejuang pendahulu kita. Hal ini sejalan dengan 

ungkapan yang menyatakan bahwa”hanya Bangsa yang menghargai Jasa 

Pahlawan,dapat menjadi Bangsa yang besar “oleh karena itu Perayaan Hari – Hari 

Besar Nasional seperti Pelacakan I Gusti Ngurah Rai , Hari Pahlawan 10 

Nopember, Kirab Puputan Margarana disamping untuk mengenang dan 

menghargai pengorbanan para pahlawan juga dilaksanakan untuk menumbuh 

kembangkan Nilai Kepahlawanan sebagai Modal Sosial untuk kemudian 

mengimplementasikan dan mendayagunakannya dalam mengatasi berbagai 

masalah bangsa seperti kemiskinan, Pengangguran, Keterlantaran dan masalah – 

masalah Sosial lainnya. 

Dalam Kegiatan Perayaan Kegiatan Hari – Hari Besar Nasional dibentuk 

Tim yang terdiri dari unsur yaitu : 

1. Dinas Sosial Kabupaten Karangasem Sebagai Leding Sektor Kegiatan  

2.  Kodim 1623 Karangasem. 

3.  Kapolres Karangasem. 

4. Kadis Perhubungan Kabupaten Karangasem. 
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5. Kadis Kesehatan Kabupaaten Karangasem. 

6. Kadis Kominfo Kabupaten Krangasem. 

7. Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem. 

8. Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem. 

9. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Karangasem. 

10. Sekwan Kabupaten Karangasem. 

11. Kabag Humas Setda Kabupaten Karaangasem. 

12. Kabag Perlengkapan Setda Kabupaten Karangasem. 

13. Kepala Kantor Sat Pol PP Kabupaten Karangasem. 

14. BPBD Kabupaten Karangasem. 

15. Pos SAR Kab.Karangasem di Karangasem. 

16. Camat Rendang Kabupaten Karangasem. 

17. Desa Adat Pemuteran  

18. Camat Selat Kabupaten Karangasem. 

19. Camat Abang Kabupaten Karangasem. 

20. Kankem Agama Kabupaten Karangasem 

21.  PDAM Kabupaten Karangasem. 

22. PMI Kabupaten Karangasem. 

23. Vokal Group Iswara Gita Kabupaten Karangasem. 

24. Ketua Yayasan Yasa Kerti Kabupaten Karangasem. 

25. Tagana Kabupaten Karangasem. 

26. Relawan Komrad Selat. 

27. Peserta Pelacakan dari unsur : 
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28. Pelajar SMA Seluruh Kabupaten Karangasem. 

29. Peserta Umum.  

Pembiayaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Perayaan Hari – Hari Besar 

Nasional berasal dari APBD Kabupaten Karangasem dengan besaran dana 

Rp.397.607.700,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.383.208.500,00 atau 96,38 

% dan realisasi fisik 100%. 

Pelaksanaan kegiatan ini antara lain: 

1. Kegiatan Pelacakan 15 s/d 17 Agustus 2014 

2. Hari Pahlawan 8 s/d 10 Nopember 2014 

3. Kirab Puputan Margarana 12, 13 Nopember 2014   

Hambatan/Kendala Dalam Pelaksanaan Kegiatan adalah Masih Kurangnya 

Respon dari Organisasi Kepemudaan terkait partisipasi yang ditunjukan dan 

Kurangnya pemahaman dari instansi terkait bahwa kegiatan yang dilaksanakan 

bukan sektoral tetapi kegiatan Nasional. 

Saran Kedepan : 

1. Organisasi Kepemudaan hendaknya lebih pro aktif terhadap tugas yang          

diberikan. 

2.  Instansi terkait lebih memahami penugasan yang diberikan Bupati. 
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2.  Pemeliharaan Monumen Pertempuran Tanah Aron 

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program terkait 

kepahlawanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. 

Program dimaksud adalah untuk mengenang dan menghargai para Pahlawan seperti 

Pemeliharaan Monumen pada Simpul – Simpul Perjuangan, pemeliharaan 

Tugu/Tonggak Perjuangan dan lain-lain. Salah satunya adalah Pemeliharaan 

Monumen Pertempuran Tanah Aron yang berlokasi di Banjar Dinas Tanah Aron, 

Perbekelan Buana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.  

Dalam Kegiatan Pemeliharaan Monumen Pertempuran Tanah Aron 

dibentuk Tim yang terdiri dari Unsur Yaitu : 

1. Kepala Dinas Sosial Sebagai Pengguna Anggaran 

2. PPTK Bidang Bimsos dan Kepahlawanan Dinas Sosial Kab. Karangasem. 

3. Pejabat Pengadaan Barang Jasa Dinas Sosial Kabupaten Karangasem. 

4. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem. 

5. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Kab. Karangasem. 

6. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa. 

Pembiayaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Monumen 

Perjuangan Tanah Aron berasal dari APBD Kabupaten Karangasem dengan besaran 

dana Rp.56.230.140,00,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.49.212.742,00 atau 

87,52 % dan realisasi fisik 100%. 
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Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Monumen Pertempuran Tanah Aron 

Yaitu: 

1. Pemeliharaan Taman Rp.2.500.000,- 

2. Pemeliharaan Monumen Rp.6.000.000,- 

3. Pemeliharaan Gedung Rp.1.000.000,- 

4. Pemeliharaan Gedung Transit dan Atap Bangket Rp.16.000.000,- 

Adapun Hambatan/Kendala Dalam Pelaksanaan Kegiatan adalah: 

1. Kurang adanya kerjasama dan partisipasi dari masyarakat dalam proses kegiatan 

Pemeliharaan Monumen Perjuangan Tanah Aron. 

2. Kurangnya pemahaman masyarakat bahwa monumen tersebut harus dijaga 

kebersihan dan keasriannya. 

Saran Kedepan dari kegiatan ini adalah: 

1. Diharapkan dengan adanya Monumen Perjuangan Tanah Aron Maysarakat Bisa 

menghargai perjuangan para Pahlawan – Pahlawan yang rela berkorban untuk 

memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia. 

2. Diharapkan agar masyarakat ikut menata dan menjaga Monumen Perjuangan 

Tanah Aron. 

3. Dengan adanya Monumen Tanah Aron dapat memperkuat rasa tanggung jawab 

bagi masyarakat untuk dapat nantinya mengisi kemerdekaan dengan kegiatan – 

kegiatan positif. 
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4. Adanya Pemahaman dengan dibangunnya Monumen Perjuangan Tanah Aron bisa 

membangkitkan rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Negara 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem 

dalam rangka mewujudkan Demokratisasi. Pendidikan politik masyarakat akan sangat 

mempengaruhi tingkat perkembangan demokrasi yang ada. Untuk itu kedepannya akan 

terus diupayakan peningkatan pendidikan politik masyarakat sehingga demokratisasi 

dapat terwujud. 

 

SASARAN  6 : PELAKSANAAN ATURAN PERUNDANGAN NEGARA 

 

Negara kita adalah negara hukum, untuk mewujudkan pemerintahan yang 

baik (good Goverment) diperlukan suatu regulasi yang jelas. Sehingga setiap 

pelaksanaan pemerintahan senantiasa mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. 

Ketaatan pemerintah terhadap hukum akan memberikan panutan kepada masyarakat 

untuk menjadikan masyarakat yang sadar hukum.    

Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, tahun 2014 Pemda 

Karangasem melaksanakan Kegiatan Pembuatan dan Pencetakan Lemda dan Berita 

Daerah yaitu meliputi merencanakan pembentukan hukum, melaksanakan pembuatan 

dan pencetakan Lemda dan Berita Daerah serta menyebarkan produk hukum daerah ke 

seluruh instansi pemerintah di Kabupaten Karangasem. Untuk pencapaian sasaran ini 

diukur dengan indikator seperti tertuang dalam Penetapan Kinerja Kabupaten 

Karangasem tahun 2014 sebagai berikut : 
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SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

1 2 3 4 

Pelaksanaan Aturan 

Perundangan Negara 

- Jumlah Ranperda dan 

Keputusan Dewan yang 

dapat disusun 

14 Ranperda    7 Ranperda 

      15 Keputusan 17 Keputusan 

 

 

 

  - Jumlah Rekomendasi, 

Persetujuan dan 

Kesepakatan yang 

dihasilkan 

3 Rekomendasi 3 Rekomendasi 

      2 Persetujuan 2 Persetujuan 

      36 Kesepakatan 28 Kesepakatan 

  - Jumlah Keputusan yang 

dihasilkan 

30 Keputusan 59 Keputusan 

  - persentase pencapaian 

penduduk yang ditertibkan 

di Pelabuhan Padang Bai 

serta penduduk pendatang 

di 8 Kecamatan 

100% 20% 

  - Jumlah Pelanggaran Perda 

yang dapat diselesaikan  

  

10 kasus 10 kasus 

  4 kali 4 kali 

  60 kali 60 kali 

  - 

  

  

  

Penurunan Pelanggar Perda 

  

  

  

10 kali 10 kali 

  60 kali 60 kali 

  3 kali/hari 3 kali/hari 

  40 kali 40 kali 
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  - Meningkatnya sosialisasi 

dan diseminasi peraturan 

perundang-undangan jasa 

konstruksi dan situs jasa 

konstruksi dinas PU Kab. 

Karangasem 

1 tahun 1 tahun 

  - Persentase penyusunan 

produk hukum daerah yang 

sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan 

tidak melanggar HAM 

20% - Reviuw 

  - Persentase pengkajian dan 

evaluasi bidang hukum 

dalam penyusunan produk 

hukum daerah 

20% - Reviuw 

  - Persentase penerbitan dan 

penyebarluasan Lemda dan 

Berita Daerah 

20% - Reviuw 

 - Persentase penerbitan dan 

penyebarluasan himpunan 

Lemda 

20% - Reviuw 

 - Persentase informasi dan 

data hukum yang tersedia 

dalam sistem 

20% - Reviuw 

 - Presentase peserta yang 

mengikuti sosialisasi 

produk hukum daerah 

20% - Reviuw 

 - Penetapan dan penegasan 

batas wilayah kecamatan 

dan desa 

1 tahun 1 tahun 

 - Prosentase penurunan PNS 

yang dijatuhi hukuman 

disiplin 

40% - Reviuw 

 - Persentase penanganan 

masalah-masalah/kasus-

kasus hukum Pemerintah 

20% - Reviuw 
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Kabupaten Karangasem 

 - Persentase Desa Pakraman 

yang melakukan 

penelitian/penyuratan 

Awig-Awig Desa 

Pakraman 

20% - Reviuw 

 - Persentase penyusunan 

laporan pelaksanaan 

RANHAM 

20% - Reviuw 

 - Persentase aparat 

pemerintah daerah yang 

mengikuti penyuluhan 

hukum 

20% - Reviuw 

 - Persentase pembinaan dan 

pembentukan Calon Desa 

Sadar Hukum 

20% - Reviuw 

 - Jumlah Ranperda dan 

Ranperkada tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah 

yang tersusun 

4 buah 4 buah 

 - Prosentase penurunan 

jumlah temuan dari jumlah 

obrik (obyek pemeriksaan) 

yang diperiksa 

40% - Reviuw 

Sumber : Realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2014 

  

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat kepatuhan penduduk 

pendatang dalam hal kelengkapan dokumen kependudukan yang harus dimiliki sesuai 

diaamanatkan oleh Undang- Undang. 

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 

PROVINSI BALI 

 

 

LAKIP Tahun 2014  161 

No Indikator Target Realisasi Capaian 

1 Persentase meningkatnya 

kepemilikan Kartu Tinggal 

Sementara   ( KTS ) 

15 % 11,93% 79,53% 

2 Persentase menurunnya tingkat 

pelanggaran administrasi penduduk  

bagi penduduk pendatang di 

Pelabuhan Padangbai / penertiban 

KTP 

0,1% 0,02% 20% 

 

Penjelasan : 

1. Persentase meningkatnya kepemilikan Kartu Tinggal Sementara   ( KTS ) 

 

                                                             Jumlah Kepemilikan KTS                                        

Persentase kepemilikan KTS  =                                                            x 100% 

                                                                                                                         

          

                                                           Jumlah Penduduk Pendatang     

  

a) Tahun 2012 dari 356 jumlah penduduk pendatang yang sudah mencari KTS 

sebanyak 108 orang  ( 30,33%) 

b) Tahun 2013 tercatat ada 1349 orang penduduk pendatang , 207 ( 15,4 % ) sudah 

memiliki KTS, 

Dibandingkan tahun lalu terjadi penurunan kepemilikan KTS  sebesar 14,93% 

c) Tahun 2014 tercatat ada 1310 orang penduduk pendatang, 358 ( 27,33 %) sudah 

memiliki KTS, 

Dibandingkan tahun lalu terjadi peningkatan kepemilikan KTS  sebesar 11,93% 
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2. Menurunnya pelanggaran administrasi penduduk ( KTP ) bagi penduduk 

pendatang di Pelabuhan Padangbai 

 

                                                                           Jumlah Pelanggaran   

                                                                        Administrasi Penduduk                                       

Persentase tingkat pelanggaran   =                                                            x 100% 

                                                                                                                                   

                                                                    Jumlah Penumpang Kapal                                                                 

                                                                           Yang masuk ke Bali   

                       

a) Tahun 2010 jumlah penumpang 630.892 ,  pelanggaran 1.866 orang    

Tingkat pelanggaran = ( 1866 : 630.892 ) x 100 % = 0.3 % 

b) Tahun 2011 jumlah penumpang 665.732 pelanggaran 1.564 orang 

Tingkat Pelanggaran    (1564 : 665.732 ) x 100 % = 0.23 % 

Dibandingkan tahun lalu terjadi penurunan tingkat pelanggaran 0,07%  

c) Tahun 2012 jumlah penumpang 650.402 pelanggaran 1131 orang  

Tingkat Pelanggaran  ( 1131 : 650.402 ) x 100% = 0.17 % 

Dibandingkan tahun lalu terjadi penurunan tingkat pelanggaran 0,06%  

d) Tahun 2013 jumlah penumpang 671.538, pelanggaran 326 orang 

Tingkat Pelanggaran  ( 326 : 671.538 ) x 100 % = 0.05 % 

Dibandingkan tahun lalu terjadi penurunan tingkat pelanggaran 0,12%  

e) Tahun 2014 jumlah penumpang 623.021 ,pelanggaran 199 orang 

(199 : 623.021 ) x 100 % = 0.03% 

Dibandingkan tahun lalu terjadi penurunan tingkat pelanggaran 0,02% 

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahun 2014 untuk mewujudkan sasaran 

Menurunnya pelanggaran  administrasi penduduk pendatang adalah sebagai berikut : 
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1. PENERTIBAN PENDUDUK PENDATANG 

Penertiban Penduduk Pendatang di 8 Kecamatan Kabupaten Karangasem. 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengamankan kesepakatan Gubernur Bali 

dengan Bupati/Wali Kota se-Bali Nomor 153 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan 

Tertib Administrasi Kependudukan di Provinsi Bali, Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Dalam 

pelaksanaannya, kegiatan Penertiban Penduduk Pendatang dilaksanakan dari bulan 

Januari sampai dengan Desember 2014 dengan 8 Kecamatan di wilayah Kabupaten 

Karangasem meliputi desa-desa yang padat penduduk pendatangnya. 

Permasalahan yang timbul dalam kegiatan Penertiban Penduduk Pendatang yaitu:  

1. Masih banyaknya Penduduk Pendatang yang tidak melapor ke wilayah tempat 

tinggalnya sementara ( Kepala Dusun ). 

2. Belum Lengkapnya persyaratan bagi penduduk pendatang yang tinggal sementara 

untuk memiliki KTS di Kabupaten Karangasem seperti persyaratan harus 

membawa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari daerah asalnya, 

Akta Kelahiran sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2012 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang administrasi 

kependudukan 

 

Solusi yang disarankan 

1. Agar Kepala Dusun proaktif / peduli mendata penduduk pendatang di wilayahnya 

2. Penyampaian informasi tentang syarat-syarat yang harus di bawa oleh penduduk 

pendatang. 
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Output / Hasil 

1. Tahun 2011 jumlah penduduk pendatang adalah 326 orang, sudah memiliki 

KIPS sebanyak 215 orang  ( 65,95% ) 

2. Tahun 2012 dari 356 jumlah penduduk pendatang yang sudah mencari KTS 

sebanyak 108 orang  ( 30,33%) 

3. Tahun 2013 tercatat ada 1349 orang penduduk pendatang , 207 ( 15,4 % ) sudah 

memiliki KTS, 

4. Tahun 2014 tercatat ada 1310 orang penduduk pendatang, 358 ( 27,33 % ) sudah 

memiliki KTS, 

Hasil Penertiban Penduduk Pendatang di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 

No Kecamatan Jumlah 

Penduduk 

Pendatang 

Sesuai Lampid 

Jumlah 

Penduduk 

Pendatang Hasil 

Penertiban 

Sudah 

Memiliki

KTS 

Kts 

Mati 

Ket 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Karangasem 312 187 189 -  

2 Abang 134 37 14 -  

3 Kubu 232 106 68 -  

4 Manggis 141 21 17 -  

5 Bebandem 109 87 24 -  

6 Selat 101 34 14 -  

7 Sidemen 137 9 17 -  

8 Rendang 144 35 15 -  

Jumlah 1.310 516 358 -  
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Input,Program pengaturan jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan 

Bidang Bina Teknik dimana kegiatannya meliputi sosialisasi/diseminasi peraturan 

perundang-undangan penyediaan barang/jasa serta masalah keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) kepada masyarakat khususnya para penyedia barang/jasa Pemerintah. 

Sosialisasi ini dilaksanakan sekali dalam setahun dengan melibatkan beberapa 

narasumber seperti Jamsostek, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah 

(LPJKD) Propinsi Bali dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah IV Surabaya. 

Diharapkan dengan sosialisasi peraturan perundangan dan sosialisasi K3, 

dapat menumbuhkembangkan pemahaman, kesadaran, fungsi, hak, kewajiban masing-

masing, meningkatkan kemampuan dan tertib penyelenggaraan pekerjaan dalam 

pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi bagi pengguna dan penyedia jasa konstruksi 

Pemerintah Kabupaten Karangasem. Adapun output/keluaran, yang diharapkan 

dari sosialisasi ini antara lainmeningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di 

bidang jasa konstruksi bagi penyedia dan pengguna jasa konstruksi, 

terwujudnya pelaksanaan jasa konstruksi yang bersih dan transparansesuai 

dengan peraturan-peraturan yang terkait dalam pelaksanaan jasa konstruksi di tingkat 

Kabupaten Karangasem. 

Capaian Kinerja Utama, dengan adanya kegiatan ini, terbukti sudah semakin 

banyak penyedia barang/jasa Pemerintah yang memenuhi persyaratan tender seperti 

kepemilikan Sertifikat Keahlian dari LPJKD Provinsi Bali, keanggotaan Jamsostek dan 
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penggunaan peralatan K3 di dalam pelaksanaan konstruksi.Adapun besarnya pagu dan 

realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagaimana telah diatur Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas kepada 

daerah, baik pada wilayah darat maupun kewenangan di wilayah laut yang diberikan 

secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan 

sumber daya alam serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Terkait dengan batas wilayah desa dimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa mengisyaratkan 

bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam hal penataan 

wilayah suatu desa serta dalam upaya mengantisipasi permasalahan yang menyangkut 

permasalahan antar desa, maka penetapan dan penegasan batas desa menjadi salah satu 

prioritas program/kegiatan Pemerintah daerah. 

Dengan demikian Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas 

Wilayah Administrasi Antar Daerah  dimaksudkan  untuk mengetahui dan menetapkan 

Tabel 3.14 Anggaran Program Pengaturan Jasa Konstruksi 

Sumber : Doc. DPU Kab. Karangasem 2015 

 

 



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 

PROVINSI BALI 

 

 

LAKIP Tahun 2014  167 

batas desa yakni Batas Desa Kubu dengan Desa Baturinggit dan Batas Desa Baturinggit 

dengan Desa Sukadana  secara jelas dan konkrit  secara fisik di lapangan, dengan  

koordinat diatas peta dan mempunyai kepastian hukum dari aspek yuridis. Adapun tolak 

ukur dari pelaksanaan kinerja dimaksud yakni permasalahan tapal batas wilayah dapat 

terselesaikan dengan hasil akhir selama 1 tahun yakni pemasangan pilar batas serta 

Laporan pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Wilayah Administrasi yang 

dilampiri Peta Batas Wilayah. 

Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah 

Administrasi Antar Daerah  dilaksanakan mulai bulan Januari sampai bulan Desember 

2014. Kegiatan dimaksud diawali dengan pembahasan mengenai lokasi Desa yang akan 

ditetapkan titik-titik batasnya bersama Tim Teknis Kabupaten. Hasil yang diperoleh dan 

disepakati untuk ditetapkan batas daerahnya yaitu Desa Kubu, Desa Baturinggit dan 

Desa Sukadana. Selanjutnya Tim Teknis melakukan sosialisasi dengan warga dan tokoh 

masyarakat. Dalam Sosialisasi dimaksud diharapkan kepada masing-masing desa untuk 

membentuk Tim Teknis Penetapan Tapal Batas Desa. Tim Teknis masing-masing Desa 

tersebut bertugas mengumpulkan data-data terkait batas desanya serta menyampaikan 

kepada Tim Kabupaten. Selain itu Tim Desa juga nantinya yang akan mendampingi 

Tim Teknis Kabupaten untuk pelaksanaan dilapangan. Selanjutnya dilaksanakan 

kerjasama dengan Instansi Topografi Daerah Militer IX/Udayana dalam hal 

pemasangan pilar dan pengukuran titik koordinat tapal batas Desa. Keluaran 

pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah 

Administrasi Antar Daerah selama 1 tahun yakni berupa pemasangan pilar batas serta 
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laporan Penetapan dan Penegasan Tapal batas Desa yang dilampiri dengan Peta Batas 

Desa. 

Capaian indikator kinerja dimaksud yakni Pelaksanaan kegiatan dimaksud 

telah dapat terselesaikan yang ditandai dengan adanya pemasangan pilar batas dan 

laporan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dengan artian telah mencapai 100%. 

Demikian capaian sasaran Pelaksanaan aturan Perundangnan Negara dengan 

capaian kinerja sangat baik yaitu rata-rata diatas 85%. Dengan demikian penegakan 

peraturan perundangan terwujud sesuai perencanaan dan target yang ditetapkan. 

 

Misi Kedua :  Peningkatan dan Penyelarasan 

Pembangunan 

Arah Pembangunan Kabupaten Karangasem untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya dilakukan melalui peningkatan dan penyelarasan 

pembangunan di seluruh sektor pembangunan. Dalam pencapaian Misi II ini 

dilaksanakan melalui 5 (lima) sasaran strategis pembangunan, tujuan misi kedua adalah 

untuk Mewujudkan pendayagunaan potensi dan pemanfaatan SDA berkelanjutan, 

peningkatan investasi berwawasan lingkungan, pemberdayaan masyarakat yang 

bertanggung jawab, peningkatan dan penyelarasan pembangunan di segala bidang serta 

menjaga kelestarian lingkungan fisik dan non fisik.  
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SASARAN  7 : 
PENDAYAGUNAAN POTENSI DAN PEMANFAATAN SDA 

BERKELANJUTAN 

 

Sumber daya alam merupakan unsur lingkungan yang terdiri atas sumber 

daya alam hayati, sumberdaya alam non hayati dan sumberdaya buatan. Sumber daya 

alam  merupakan salah satu aset yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia. Sebagai modal dasar pembangunan suatu daerah, sumber daya alam 

hendaknya dimanfaatkan secara optimal akan tetapi harus melalui cara-cara yang tidak 

merusak sumber daya tersebut, cara-cara yang dipergunakan harus dipilih yang dapat 

memelihara dan mengembangkan Suber daya alam tersebut sehingga semakin  besar 

manfaatnya untuk pembangunan suatu daerah dimasa sekarang maupun dimasa yang 

akan datang. 

Sasaran Pendayagunaan Potensi dan Pemanfaatan SDA berkelanjutan 

mengandung makna bahwa potensi (segenap sumber daya) yang dimiliki Kabupaten 

Karangasem dikembangkan dan dipergunakan/dimanfaatkan bagi pembangunan 

Karangasem secara terus menerus(berkelanjutan). Indikator yang dipakai tolak ukur 

keberhasilan capaian sasaran dapat dilihat dari Penetapan  Kinerja Kabupaten 

Karangasam tahun 2014 seperti tabel berikut : 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

1 2 3 4 

Pendayagunaan 

Potensi dan 

Pemanfaatan SDA 

Berkelanjutan 

- Jumlah Pelaksanaan Bulan Bhakti 

Gotong Royong Masyarakat 

12 Bulan 12 bulan 

- - Penyelesaian rekomendasi 

dokumen lingkungan (UKL-UPL, 

SPPL dan AMDAL) tepat waktu 

170 

perusahaan 

- Reviuw 
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- Prosentase (%) jumlah penetapan 

aset usaha dan/atau kegiatan yng 

memohon ijin gangguan yang 

diselesaikan tepat waktu 

   

  - - Penyelesaian penetapan aset 

perusahaan yang memohon ijin 

gangguan 

170 buah - Reviuw 

  - Jumlah penyuluhan dan 

pengawasan benih yang 

dilaksanakan 

1 paket 1 paket 

  - Jumlah buku potensi produksi 

kehutanan dan perkebunan yang 

disusun 

40 buku 40 buku 

  - Luas pengendalian hama dan 

penyakit tanaman perkebunan 

50 Ha 50 Ha 

  - Jumlah kelompok tani yang 

memperoleh sertifikat organik 

5 klp 5 kelompok 

  - Jumlah kelompok yang mengikuti 

pembinaan pemasaran produksi 

perkebunan 

8 klp 8 kelompok 

  - Jumlah Pelaksanaan 

pameran/promosi produk 

kehutanan dan perkebunan 

2 kali 2 kali 

 

Untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong melalui 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan 

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang mengikut sertakan seluruh komponen 

bangsa.Untuk di Kabupaten Karanagsem dalam upaya memupuk nilai-nilai kegotong-

royongan di masyarakat dilaksanakan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat (BBGRM). 
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Kegiatan BBGRM di Kabupaten Karangasem di mulai dari bulan Januari 

sampai dengan bulan Mei, dilanjutkan dengan kegiatan tambahan berupa pelaporan dan 

sosialisasi ke seluruh kecamatan se kabupaten karangasem untuk kegiatan BBGRM 

tahun 2015. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan rapat penyusunan rencana kegiatan 

yang melibatkan unsur Kecamatan dan Desa.Untuk kegiatan pencanangan yang 

merupakan acara seremonial kegiatan BBGRM tidak dapat dilaksanakan karena 

terbentur anggaran yang terbatas tetapi dengan ini dapat kami laporkan bahwa 

diupayakan agar kegiatan BBGRM dapat beerlangsung di masyarakat tingkat desa demi 

untuk memupuk rasa persaudaraan dan gotong royong di masyarakat.Dalam 

pelaksanaan Kegiatan dibiayai dari dana APBD Kabupaten Karanagsem sejumlah 

Rp.150.000.000 dengan realisasi anggaran Rp.138.429.500 (92,29%).Pos anggaran 

terbesar digunakan untuk dana stimulan tiap-tiap desa dengan alokasi sebesar 

Rp.1.650.000 per Desa 

Kendala dalam pelaksanakan kegiatan : 

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap efek positif terhadap kegiatan 

BBGRM. 

2. Kurangnya sosialisasi di masyarakat mengenai kegiatan BBGRM 

Dan untuk kedepannya diharapkan adanya sosialisasi mengenai kegiatan 

BBGRM terutama di tingkat Desa dan Kecamatan dan diharapkan Aparat Pemerintahan 

di Desa untuk melaksanakan kegiatan BBGRM secara lebih mandiri pada setiap bulan 

mei di desa masing-masing. 
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Rencana pencapaian tujuan kinerja utama dan sasaran strategis beserta 

indikator kinerjanya tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015. Sedangkan tolok ukur pencapaian 

kinerja jangka pendek tertuang di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Badan 

Lingkungan Hidup Tahun 2014, seperti berikut ini : 

Tabel 3.5 

Target, Indikator dan realisasi capaian Tujuan dan Sasaran 2 

Terwujudnya peningkatan unit usaha dan/atau kegiatan yang menyusun Dokumen 

Lingkungan 

TUJUAN 

Uraian Indikator Target 

Terwujudnya peningkatan jumlah unit usaha dan atau 

kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan 

Unit usaha dan/atau kegiatan yang membuat 

dokumen lingkungan semakin meningkat 

1.452 unit 

 

No. 

Indikator kinerja Utama Target Renstra 
Realisasi 

sampai  tahun 

berjalan 

Realisasi Tahun berjalan  

Target Realisasi Capaian 

1. 

 

Jumlah unit usaha dan/ atau kegiatan yang 

mentaati persyaratan teknis dan 

administrasi 

250 unit 

 

170 unit 80 80 100% 

2. Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan 

yang dapat diselesaikan tepat waktu   

520 buah 

rekomendasi 

390 unit 130 

 

127 97,69 

3. Jumlah penetapan aset perusahaan yang 

dapat diselesaikan tepat waktu 

650 unit usaha 512 unit 120 108 90% 

4. Jumlah unit usaha dan/atau kegiatan yang 

memiliki tempat penyimpanan sementara 

Limbah B3 

12 unit usaha 6 uit 6 6 100% 

 

1. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan teknis dan 

administrasi.  

Indikator kinerja jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati 

persyaratan teknis dan administrasi didukung anggaran yang tertuang dalam 
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program pengendalian pencmaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan  

kegiatan peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Propser).  Keakuratan dalam 

penysunan perencanaan anggaran serta ketepatan waktu penyerapannya sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka pengawasan terhadap 80 unit usaha 

dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan telah tercapai sesuai 

perencanaan dari target 80 unit. 

Pencapaian indikator kinerja jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 

mentaati persyaratan teknis dan administrasi disediakan anggaran sebesar Rp. 

26.190.100 direalisasikan sebesar Rp. 25.773.600,- sehingga ada efesiensi anggaran 

sebesar Rp. 416.500,- Realisasi anggaran sebesar 98,41% dapat melakukan 

pengawasan terhadap 80 unit usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen 

lingkungan untuk melalukan pengelolaan dan pengendalian lingkungan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari 80 unit usaha dan/atau 

kegiatan yang diawasi semuanya (80 unit) telah memenuhi persyaratan teknis dan 

administrasi dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup atau  telah 

mencapai 100%. Jika dibandingkan dari tahun lalu maka ada kenaikan yang 

signifikan bagi unit usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen 

lingkungan melakukan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai 

dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku, dari 30 unit tahun 2012 

kemudian ada kenaikan 30 unit pada tahun 2013 atau sebanyak 60 unit. 

Keberhasilan dari indikator kinerja tidak terlepas dari dukungan pemerintah yang 

telah menyediakan anggaran untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi dalam 

peningkatan peringkat kinerja perusahaan. 
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Kegiatan ini telah memberikan informasi riil bahwa dibutuhkan upaya-

upaya terencana untuk meningkatkan jumlah unit usaha dan/atau kegiatan yang 

mentaati persyaratan administrasi dan teknis. Semakin besar anggaran yang 

dialokasikan maka semakin banyak unit usaha dan/atau kegiatan yang dapat 

diawasi, sehingga semakin berkurang potensi pencemaran dan perusakan 

lingkungan hidup melalui limbah cair  maupun padat yang dihasilkan oleh 

perusahaan yang dikelolanya. 

Realisasi indikator kinerja jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati 

persyaratan teknis dan administrasi sampai tahun 2014 sebanyak 170 unit dari 

target 250 unit. Kegiatan ini telah memberikan kontribusi sebesar 11,70% dari 

tujuan sasaran strategis ini yaitu terwujudnya peningkatan jumlah unit usaha 

dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan bidang lingkungan 

hidup, yang menargetkan sebanyak  1.452 unit usaha dan/ataukegiatan menyusun 

dokumen lingkungan. Untuk lebih meningkatkan kontribusi kegiatan ini, 

dibutuhkan peninjauan kembali terhadap kebijakan dalam pengendalian dan 

pengelolaan lingkungan terutama dalam penganggarannya. Meningkatkan 

efektivitas kegiatan ini bisa juga dilakukan dengan memberikan informasi kepada 

perusahaan tentang manfaat dari pengelolaan lingkungan melalui berbagai kegiatan 

seperti sosialisasi dan penyebaran brosur atau pumplet. 
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2. Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang dapat diselesaikan tepat 

waktu.  

 Indikator kinerja jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang dapat 

diselesaikan tepat waktu didukung anggaran yang tertuang dalam program 

pengendalian pencmaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan  kegiatan 

Koordinasi Penyusunan AMDAL. Keakuratan dalam penysunan perencanaan 

anggaran serta ketepatan waktu penyerapannya sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan, maka penilaian terhadap 130 dokumen permohonan rekomendasi 

pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup telah tercapai sesuai perencanaan 

dari target 130 dokumen. 

Pencapaian indikator kinerja jumlah rekomendasi lingkungan yang dapat 

diselesaikan tepat waktu disediakan anggaran sebesar Rp. 47.713.700 direalisasikan 

sebesar Rp. 46.575.300,- sehingga ada efesiensi anggaran sebesar Rp. 1.138.400,- 

Realisasi anggaran sebesar 97,61% dapat melakukan penilaian terhadap 130 yang 

memohon rekomendasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, dari 130 

rekomendasi yang dinilai sebanyak 127 telah diselesaikan rekomendasinya atau 

sebesar 97,69%. Jika dibandingkan dari tahun ketahun penyelesaian dokumen 

prosentase penyelesaian rekomendasi dokumen lingkungan hidup mengalami 

penurunan dimana padatahun tahun 2011 dari 130 rekomendasi yang  ditargetkan 

dapat  menyelesaikan 136 rekomendasi (104,61%), tahun 2012 dari target 130 

rekomendasi dapat diselesaikan 126 rekomendasi (96,92%), dan pada tahun 2013 

dari target 130 rekomendasi dapat diselesaikan sebanyak 123 rekomendasi 

(97,69%). Penurunan pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena ada unit 
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usaha dan/atau yang tidak menindak lanjuti hasil dari penilian tim penyusun 

dokumen lingkungan.  

Kegiatan ini telah memberikan informasi riil bahwa dibutuhkan upaya-

upaya terencana untuk meningkatkan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan tepat 

waktu. Pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dan penegendalian lingkungan 

perlu lebih diinsentifkan, disampaing itu penganggaran kegiatan ini juga perlu lebih 

ditingkatkan. Semakin banyak anggaran yang dialokasikan maka semakin banyak 

kegiatan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan sehingga akan 

berpengaruh terhadap peningkatan unit usaha untuk menyusun dokumen 

lingkungan, sehingga semakin berkurang potensi pencemaran dan perusakan 

lingkungan hidup melalui limbah padat dan cair dari hasil kegiatan perusahaan 

yang dikelolanya. 

 Realisasi indikator kinerja jumlah rekomendasi dokumen lingkungan 

yang dapat diselesaikan tepat waktu sampai tahun 2014 sebanyak 390 buah 

rekomendasi dari target 520 buah rekomendasi. Kegiatan ini telah memberikan 

kontribusi sebesar 26,85% dari tujuan sasaran strategis ini yaitu terwujudnya 

peningkatan jumlah unit usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan 

perundang-undangan bidang lingkungan hidup, yang menargetkan sebanyak  1.452 

unit usaha dan/atau menysun dokumen lingkungan hidup. Untuk lebih 

meningkatkan kontribusi kegiatan ini, dibutuhkan peninjauan kembali terhadap 

kebijakan penganggaran dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Meningkatkan efektivitas kegiatan ini bisa juga dilakukan dengan memberikan 
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informasi kepada perusahaan tentang manfaat dari pengelolaan lingkungan melalui 

berbagai kegiatan seperti sosialisasi dan penyebaran brosur atau pumplet.  

3. Jumlah penetapan aset perusahaan yang dapat diselesaikan tepat waktu.  

Indikator kinerja jumlah penetapan aset perusahaan yang dapat 

diselesaikan tepat waktu didukung anggaran yang tertuang dalam program 

pengendalian pencmaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan  kegiatan 

Sosialisasi dan Penataan Ijin Gangguan. Keakuratan dalam penysunan perencanaan 

anggaran serta ketepatan waktu penyerapannya sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan, maka verifikasi kesesuaian aset yang dilaporakan oleh 

pemrakarsa/perusahaan terhadap 120 unit usaha permohonan rekomendasi ijin 

gangguan telah tercapai sesuai perencanaan dari target 120 unit. 

Pencapaian indikator kinerja jumlah penetapan aset perusahaan yang 

dapat diselesaikan tepat waktu disediakan anggaran sebesar Rp. 27.787.600 

direalisasikan sebesar Rp. 21.159.400 sehingga ada efesiensi anggaran sebesar Rp. 

6.628.200. Realisasi anggaran sebesar 76,15% dapat verifikasi kesesuaian aset yang 

dilaporkan oleh pemrakarsa/perusahaan pada 120 usaha yang memohon ijin 

gangguan (HO), dari 120 yang diverifikasi kesesuaian asetnya sebanyak 108 unit 

usaha yang sesuai dengan ketentuan dan ditetapkan aset usahanya atau sebesar 

90,00%. Jika dibandingkan dari tahun lalu prosentase penetapan aset unit usaha ada 

kenaikan yang signifikan, dari 120 unit yang ditargetkan dapat diselesaikan 

sebanyak 105 unit (87,50%), meskipun ada kenaikan capaian kinerja akan tetapi 

tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target ini 
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disebabkan karena ada unit usaha dan/atau yang tidak menindak lanjuti hasil 

verfikasi aset tim penetapan aset perusahaan. 

Kegiatan ini telah memberikan informasi riil bahwa dibutuhkan upaya-

upaya terencana untuk meningkatkan jumlah penetapan aset perusahaan tepat 

waktu. Pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dan penegendalian lingkungan 

hidup perlu lebih diinsentifkan, disampaing itu penganggaran kegiatan ini juga 

perlu lebih ditingkatkan. Semakin banyak anggaran yang dialokasikan maka 

semakin banyak kegiatan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan 

sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan unit usaha untuk dapat mendata 

kesesuaian aset perusahannya, sehingga semakin berkurang potensi pencemaran 

dan perusakan lingkungan hidup melalui limbah padat dan limbah cair yang 

dihasilkan dari kegiatan perusahaan yang dikelolanya. 

 Realisasi indikator kinerja jumlah penetapan aset perusahaan yang dapat 

diselesaikan tepat waktu sampai tahun 2014 sebanyak 512 buah aset perusahaan 

yang ditetapkan dari target 650 unit. Kegiatan ini telah memberikan kontribusi 

sebesar 35,26% dari tujuan sasaran strategis ini yaitu terwujudnya jumlah unit 

usaha dan/atau kegiatan yang menaanti peraturan perundang-undangan bidang 

lingkungan hidup, yang menargettkan 1.452 unit usaha dan/atau kegiatan yang 

menysun dokumen lingkungan. Untuk lebih meningkatkan kontribusi kegiatan ini, 

dibutuhkan peninjauan kembali terhadap kebijakan penganggaran dalam 

pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. Meningkatkan efektivitas 

kegiatan ini bisa juga dilakukan dengan memberikan informasi kepada perusahaan 
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tentang manfaat dari pengelolaan lingkungan melalui berbagai kegiatan seperti 

sosialisasi dan penyebaran brosur atau pumplet.  

4. Jumlah unit usaha dan/atau kegiatan yang memiliki TPS B3  

Indikator kinerja jumlah unit usaha dan/atau kegiatan yang memiliki 

tempat penyimpanan sementara limbah B3 didukung anggaran yang tertuang dalam 

program pengendalian pencmaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan  

kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3. Keakuratan dalam penysunan 

perencanaan anggaran serta ketepatan waktu penyerapannya sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan, maka pengecekan tempat limbah dan pengelolaannya 

terhadap 12 unit usaha dan/atau kegiatan yang potensial menghasilkan limbah B3 

telah tercapai sesuai perencanaan dari target 12 unit. 

Pencapaian indikator kinerja jumlah unit usaha dan/atau kegiatan yang 

memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3 disediakan anggaran sebesar 

Rp. 60.000.000 direalisasikan sebesar Rp. 58.135.350 sehingga ada efesiensi 

anggaran sebesar Rp. 1.864.650. Realisasi anggaran sebesar 96,89% dapat 

melakukan pengecekan tempat penyimpanan dan pengolahan limbah B3 pada 12 

usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3, dari 12 unit 

usaha dan/atau kegiatan yang dicek  yang telah tempat penyimpanan sementara dan 

pengelolaan limbah B3 sebanyak 6 unit usaha dan/atau kegiatan yang telah 

memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan telah melakukan 

pengelolaan sesuai dengan ketentuan, hal ini sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan yaitu 6 unit usaha atau telah tercapai 100%. Kegiatan ini telah 
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memberikan informasi riil bahwa dibutuhkan upaya-upaya terencana untuk 

meningkatkan jumlah unit usaha dan/atau kegiatan yang memiliki tempat 

penyimpanan sementara limbah B3. Pemahaman masyarakat dalam pengelolaan 

dan penegendalian lingkungan hidup perlu lebih diinsentifkan, disampaing itu 

penganggaran kegiatan ini juga perlu lebih ditingkatkan. Semakin banyak anggaran 

yang dialokasikan maka semakin banyak kegiatan pembinaan, penyuluhan dan 

sosialisasi yang dilakukan sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan unit 

usaha dan/atau kegiatan untuk membuat tempat penyimpanan sementara limbah B3 

dan melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga 

semakin berkurang potensi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui 

limbah bahan berbahaya beracun (B3) yang dihasilkan dari perusahaan yang 

dikelolanya. 

 Realisasi indikator kinerja jumlah unit usaha dan/atau kegiatan yang 

memiliki penyimpanan sementara limba B3 sampai tahun 2014 sebanyak 6 dari 

target 12 unit yang ditargetkan. Kegiatan ini telah memberikan kontribusi sebesar 

0,41% dari tujuan sasaran ini yaitu terwujudnya jumlah unit usaha dan/atau 

kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, 

yang menargetkan 1.452 unit usaha dan/atau kegiatan yang menyusun dokumen 

lingkungan. Untuk lebih meningkatkan kontribusi kegiatan ini, dibutuhkan 

peninjauan kembali terhadap kebijakan penganggaran dalam pengendalian dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Meningkatkan efektivitas kegiatan ini bisa juga 

dilakukan dengan memberikan informasi kepada perusahaan tentang manfaat dari 
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pengelolaan lingkungan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi dan 

penyebaran brosur atau pumplet.  

Tujuan dari sasaran strategis peningkatan jumlah unit usaha dan/atau 

kegiatan yang menyusun dokumen lingkungan adalah terwujudnya peningkatan 

jumlah unit usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan, 

dengan indikator unit usaha dan/atau kegiatan yang menyusun dokumen lingkungan 

semakin meningkat dengan target 1.452 unit. Sampai tahun 2014 jumlah unit usaha 

dan/atau kegiatan yang telah menaati peraturan perundang-undangan bidang 

lingkungan sebanyak 1.078 unit atau sebesar 74,24%. Dengan meningkatnya 

jumlah unit usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan 

bidang lingkungan akan dapat mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan 

hidup dari limbah yang dihasilkan akibat dari kegiatan perusahaan yang 

dikelolalnya. 

Pencapaian sasaran pendayagunaan potensi dan pemanfaatan SDA 

berkelanjutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem 

dimaksudkan untuk meningkatkan produksi perkebunan di Kabupaten Karangasem, 

baik melalui perluasan areal (ekstensifikasi), pemeliharaan tanaman yang telah ada 

(intensifikasi) maupun penganekaragaman tanaman (diversifikasi). Indikator dan 

capaian kinerja dari tahun 2011 s/d 2014 dari sasaran ini dapat digambarkan 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.5 

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan produksi  

dan luas areal produksi perkebunan 

 

Indikator Target Realisasi 
% 

Capaian 

Realisasi (%) 

2012 2013 

Data base potensi produksi 

Hutbun yang tersedia 

1 paket 1 paket 100,00 100,00  100,00% 

Jumlah penyuluhan dan 

pengawasan benih yang 

dilaksanakan 

1 paket 1 paket 100,00 100,00  100,00% 

Luas pengendalian hama dan 

penyakit tanaman perkebunan  

75 Ha 50 Ha 66,67 66,67  66.67% 

 

Indikator : Data base potensi produksi Hutbun yang tersedia 

Dengan ketersediaan data base, dapat dijadikan arah dalam pengambilan 

kebijakan pembangunan ke depannya. Dalam bidang kehutanan dan perkebunan, 

dengan keberadaan data base, bisa ditentukan/diketahui sisa potensi pengembangan 

tanaman yang masih memungkinkan untuk dikembangkan pada suatu wilayah.  

Data base merupakan suatu sarana penunjang dalam keberhasilan 

pembangunan secara umum dan pembangunan kehutanan dan perkebunan secara 

khusus. Dengan demikian, pengembangan suatu komoditas akan lebih sesuai. Selaian 

itu juga bisa diketahui lokasi – lokasi kegiatan sebelumnya, sehingga diharapkan antara 

kegiatan tahun ini tidak tumpang tindih dengan kegiatan tahun sebelumnya atau pun 

dengan kegiatan yang lainnya. 
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Mengingat pentingnya peranan data base, maka kegiatan ini diharapkan terus 

dipertahankan dari tahun ke tahun. Untuk outcome dari kegiatan ini diharapkan tidak 

hanya dalam bentuk buku statistik saja, tetapi juga dalam bentuk peta baik berupa peta 

sebaran potensi maupun peta sebaran kegiatan. 

Indikator : Jumlah penyuluhan dan pengawasan benih yang dilaksanakan 

Target capaian ini merupakan tugas pokok dari Seksi Perbenihan dan 

Pengawasan Sarana. Dalam upaya untuk pencapaian peningkatan produksi, salah 

satunya dapat dilaksanakan melalui penggunaan benih yang bermutu dan bersertifikat. 

Melalui kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan ini, 

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman petani dan kelompok tani mengenai 

pentingnya penggunaan benih yang bermutu dan bersertifikat. Kegiatan ini mulai 

dilaksanakan pada tahun 2011 dan hingga tahun 2014 masih tetap dilaksanakan, 

kegiatan ini sangat diperlukan terlebih dengan ketatnya pengawasan dari intern maupun 

ekstern terkait sertifikasi benih dan atau sertifikasi bibit yang dijadikan syarat khusus 

dalam tender dan lelang, maka diharapkan kegiatan ini sangat diperlukan untuk tahun-

tahun mendatang. 

Indikator : Luas pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan 

Pada tahun 2014 ini, realisasi target yang dicapai yaitu 80% atau hanya 60 Ha 

dari 75 Ha yang ditargetkan, hal ini akan merupakan tugas yang cukup berat bagi Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem untuk mencapai target capaian 

keseluruhan pada akhir periode RPJM 2011 – 2015. 
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Serangan OPT pada berbagai komoditas perkebunan (jambu mete, kakao, 

kelapa dan kakao) yang berdasarkan pada laporan dari kecamatan (UPTD dan UML). 

OPT harus diwaspadai, karena pada tingkat serangan berat dapat menurunkan produksi 

sampai 80%. 

Untuk itu, perlu dilaksanakan pengendalian hama dan penyakit tanaman 

perkebunan secara terpadu. Melalui kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit 

Tanaman Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan berusaha untuk membantu 

petani dalam usaha untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan. 

Tabel  

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan pemasaran hasil  

produksi perkebunan 

Indikator Target Realisasi 
% 

Capaian 

Realisasi 

2012 2013 

Jumlah kelompk tani yang 

memperoleh sertifikat 

produk perkebunan organik 

3 klp 5 klp 166,66 200,00  166,66 

Jumlah pelaksanaan pameran 

hasil produksi kehutanan dan 

perkebunan  

2 kali 2 kali 100,00 100,00  100,00 

 

Indikator : Jumlah kelompk tani yang memperoleh sertifikat produk                   

perkebunan organik  

Penggunaan pestisida dan pupuk anorganik secara berlebih pada beberapa 

tahun belakangan telah menyebabkan terjadinya kerusakan kesuburan tanah secara 

fisika dan biologis. Dengan demikian terjadi pengurangan bahkan meniadakan 
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penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi pada produksi pertanian secara umum dan 

perkebunan khususnya. Salah satu dampaknya adalah dengan semakin digemarinya 

bahan – bahan pangan yang bersifat organik. Peningkatan harga yang signifikan pada 

produk organik mendorong berbagai pihak untuk membuat produk – produk mereka 

menjadi organik. 

Untuk mendukung hal tersebut, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Karangasem memfasilitasi kelompok tani (terutama kelompok tani yang 

bergerak di bidang budidaya mete sebagai komoditas unggulan Kabupaten Karangasem) 

untuk mendapatkan sertifikat organik. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan IMO 

Swiss. 

Pencapaian realisasi target sasaran indikator pada tahun ini telah melebihi 

target sasaran yang diharapkan. Kedepannya diharapkan kegiatan ini terus dilaksanakan 

mengingat perlunya untuk memperbaharui sertifikat tersebut setiap tahun sekali. Juga 

bagi kelompok tani yang telah memperoleh sertifikat, ke depannya agar diusahakan 

untuk memperbaharui sertifikat dengan usaha secara swadaya kelompok sendiri. 

Indikator : Jumlah pelaksanaan pameran hasil produksi kehutanan dan                    

perkebunan 

Pameran hasil produksi diperlukan agar masyarakat tahu dan mengenal 

produk – produk yang telah dihasilkan oleh petani / kelompok tani. Pada tahun 2014 ini 

target pelaksanaan pameran sebanyak 2 kali telah tercapai melalui kegiatan pameran 

pembangunan yang dilakukan di Jakarta dan Batam, hal ini dilakukan sesuai dengan 

promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Kegiatan ini diharapkan produk – 
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produk unggulan dari Kabupaten Karangasem lebih dikenal secara nasional. Untuk itu 

diperlukan adanya dukungan dana baik dari pemerintah sendiri, maupun dari swasta 

yang berminat menjadi sponsor kegiatan dimaksud. 

Demikian kinerja pemerintah Karangasem dalam pendayagunaan dan 

pemanfaatan SDA berkelanjutan. Dengan capaian rata-rata diatas 85% dengan katagori 

sangat baik. 

 

SASARAN  8 : 
PENINGKATAN INVESTASI BERWAWASAN 

LINGKUNGAN 

 

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat dengan berdirinya berbagai 

usaha kecil dan menengah membawa dampak yang signifikan terhadap laju 

pertumbuhan ekonomi. Investasi berwawasan lingkungan mengandung makna bahwa 

berbagai usaha yang sifatnya penanaman modal atau investasi dalam arti luas baik itu 

home industry, perhotelan, restaurant, warung makan dan usaha pengolahan kayu, 

sejenisnya harus mendapat yang proses produksinya akan membawa dampak terhadap 

pencemaran lingkungan, saat ini dalam pengurusan ijinnya harus melalui mekanisme  

analisis dampak lingkungan baru bisa diterbitkan izin usahanya. Adapun indikator yang 

dipakai untuk pencapaian sasaran terlihat pada tabel Penetapan Kinerja Kabupaten 

Tahun 2013 sebagai berikut : 
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SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

1 2 3 4 

Peningkatan 

Investasi 

Berwawasan 

Lingkungan 

- Jumlah Sumber Energi 

Terbarukan Terbangun 

8 Kecamatan 0 Kecamatan 

- Jumlah data/informasi dokumen 

perencanaan pembangunan yang 

tersedia 

100% (Reviu) 80% (Reviu) 

  - Frekwensi publikasi iklan spot 

penyakit hewan menular zoonosis 

180 - 

  - Jumlah brosur kesehatan 

masyarakat veteriner 

200 - 

  - Jumlah belanja pemeliharaan pipa 

penggantung daging RPH 

Paket - 

  - Menurunnya resiko abrasi pantai 3 paket  78% 

Sumber : Realisasi Penetapan Kinerja Kabupaten Karangasem Tahun 2014 

Sasaran ini dimaksudkan untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan 

Bidang Ketenagalistrikan dalam hal ini Pemerintah melakukan antisipasi terhadap 

sumber energi dengan mengalihkan dan memanfaatkan sumber alam sebagai energy  

alternative sebagai energy terbarukan  dalam bentuk pengolahan limbah kotoran ternak 

dan pemanfaatan sinar matahari sebagai sumber energy listrik. 

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Sumber Energi Terbarukan 

dengan pembiayaan berasal dari Dana APBN  dan Dana APBD yang berupa Dana 

Pendamping 10 %. Dana Keseluruhan sebesar 3.460.199.006,-.Untuk tahun ini 

Pembangunan Sumber Energi Terbarukan berupa Pembangunan Biogas skala Rumah 

Tangga dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Realisasi fisik dan keuangannya 
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tidak terlaksana sesuai target, karena ada beberapa hambatan dan permasalahan di 

Lapangan. 

Analisis capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

Indikator Realisasi 

2010 

Realisasi 

2011 

Realisasi 

2012 

Realisasi 

2013 

Realisasi 

2014 

Jumlah Sumber Energi Terbarukan 

Terbangun 

 

- - - 92,63% - 

 

Pada tahun 2013 Kegiatan Pembangunan Sumber Energi Terbarukan secara 

umum telah berjalan sesuai dengan target yaitu dari Target Pembangunan Biogas 166 

Unit telah terealisasi 158 unit sisanya sebanyak 8 unit tidak bisa diselesaikan oleh 

Penyedia Barang/Rekanan dan rekanan dikenakan denda/sanksi pemutusan 

kontrak.Sedangkan Pembangunan PLTS SHS telah terealisasi 100% dimana dari target 

159 unit telah terbangun 159 Unit  

Hambatan dan Kendala : 

1. Bahwa Program Energi Terbarukan yang merupakan pembangunan Biogas 

Skala Rumah Tangga dan PLTS wajib didahului dengan permohonan proposal 

dari calon penerima bantuan.dari tahun sebelumnya. 

2. Hibah barang dan jasa kepada pihak ke tiga wajib mengikuti mekanisme sesuai 

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Hibah Barang 

dan Jasa. 

3. Dengan mengikuti mekanisme diatas waktu yang tersedia tidak cukup. 
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4. Maslah energy terbarukan semestinya bukan menjadi tugas BPMD karena di 

dalam pelaksanaan program energy terbarukan yang semestinya melaksanakan 

adalah Dinas Energi dan Pertambangan atau yang mengenai pertambangan di 

Kabupaten Karangasem. 

Untuk kedepannya dalam merealisasikan kegiatan hendaknya sesuai tugas 

pokok dan fungsi sehingga secara teknis kegiatan dapat terlaksana dengan sempurna 

dan manfaat dari program tersebut sesuai kebutuhan masyarakat diKabupaten 

Karanagsem. 

Pencapaian target dan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan investasi 

berwawasan lingkungan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Karangasem tahun 

2014 dapat diuraikan sebagai berikut : 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI 

 

% 

1 2 3 3  3 

Tersedianya perencanaan 

pembangunan yang 

berkualitas 

Persentase SKPD 

dengan dokumen 

perencanaan yang 

baik 

100% 80% 80% 

 

Perhitungan : 

 Jumlah SKPD :  

 Jumlah SKPD dengan dokumen perencanaan dengan tingkat kesesuaian ≥80% :  

 Persentase : (         /        ) x 100% =         % 

Pencapaian sasaran 3, dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :  
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PROGRAM/KEGIAT

AN 
TARGET REALISASI % ANGGARAN (RP) 

REALISASI 

ANGGARAN 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

Program 

Pengembangan 

Data/Informasi 

            

- Penyusunan dan 
Pengumpulan 

Data/Informasi 

Kebutuhan 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 
 

800 Buku data 
pokok pembangunan 

800 
Buku 

100            
107.200.000,00  

      93.314.500,00     87,05  

- Penyusunan Profil 

Daerah  

100 Buku profil 

daerah 

100 

Buku 

100              

51.690.000,00  

      45.781.400,00     88,57  

- Pengolahan, 

Updating dan 
Analisis Data PDR 

-                   

1.499.900,00  

       1.499.900,00    100,00  

Program Peningkatan 

Promosi dan 

Kerjasama investasi 

 

            

- Penyediaan sarana 

dan prasarana 

promosi 

1 paket media 

promosi berupa 

buku peluang 

investasi, brosur dan 

lainnya 

1 Paket 100              

92.104.400,00  

      82.977.500,00     90,09  

Program Peningkatan 

dan pengembangan 

pengelolaan keuangan 

daerah 

 

            

- Penyusunan 

analisis standar 

belanja 

80 Buku Analisa 

Standar Belanja 

80 Buku 100              

78.506.000,00  

      66.738.000,00     85,01  

Program Perencanaan 

Pembangunan 

Ekonomi 

            

- Iptek Bagi Wilayah 1 Paket iptek bagi 

wilayah 

1 Paket 100            

110.141.000,00  

    100.985.160,00     91,69  

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 

1 Terlaksananya Program 

Pengendalian Banjir 

Menurunnya resiko 

Abrasi pantai 

3 paket 78 % 
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Salah satu kegiatan program pengendalian banjir yang dilaksanakan tahun 

2014 adalah kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai. 

Sumber dana kegiatan ini adalah APBD Kabupaten Karangasem tahun 2014 dengan 

pagu anggaran Rp  500.000.000,00 realisasi Rp  390.000.000,00atau 78,00 % dari pagu. 

Sisa dana Rp  110.000.000,00 dikembalikan ke kas daerah. 

Outcome,dari kegiatan ini adalah kegiatan perencanaan DED Pantai Ujung 

Kecamatan Karangasem yang bertujuan untuk mengatasi abrasi pada pantai dan 

mengontrol kerasnya gelombang yang menghantam pesisir pantai. Diharapkan dengan 

lahirnya DED hasil perencanaan, kegiatan fisik pembangunan dapat segera 

direalisasikan untuk menghindari kerusakan yang lebih parah terhadap daerah sekitar 

pantai Ujung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capaian Kinerja Utama,dari kegiatan ini capaian yang diinginkan adalah 

untuk mengamankan wilayah daris kerasnya gelombang abrasi pantai, menjaga dan 

mengamankan garis pantai. 

Foto 1.8Pengamanan Pantai  

Sumber : Doc. DPU Karangasem, 2014 
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Demikian capaian kinerja sasaran peningkatan investasi berwawasan 

lingkungan dengan capaian rata-rata diatas 80% dengan katagori kinerja yang baik. 

 

SASARAN  9 : 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BERTANGGUNGJAWAB 

 

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam memberdayakan 

masyarakat bertanggungjawab mencakup dua bidang yaitu perencanaan dan 

kebudayaan. Indikator yang dipakai dalam mengukur capaian sasaran dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

1 2 3 4 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

bertanggungjawab 

- Jumlah Desa yang dibina/dinilai 

dalam Lomba Desa 

9 Desa, 1 Kel. 9 Desa, 1 Kel. 

- Jumlah Sarana Bagi Masyarakat 

Perdesaan 

1 unit 1 unit 

  - Jumlah Buku Data Swadaya 

Masyarakat Desa yang tersedia 

20 buku 20 buku 

  - Jumlah Buku Profil Desa dan 

Kelurahan yang tersusun 

78 Aplikasi 78 Aplikasi 

  - Jumlah Pelaksanaan Pembinaan 

Monitoring dan Evaluasi Gerbang 

Sadu 

6 Kecamatan 6 Kecamatan 

  - Jumlah Pelaksanaan Bulan Bhakti 

Gotong Royong Masyarakat 

12 Bulan 12 Bulan 

 - Jumlah Kader Posyandu yang 

ditingkatkan Kualitas dan 

Kesejahteraannya 

8 Kecamatan 8 Kecamatan 
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 - Jumlah Keluarga yang meningkat 

Kesejahteraannya 

8 Kecamatan 8 Kecamatan 

 - prosentase penurunan angka 

kematian ibu melahirkan 

80% 100% (Reviu) 

 - prosentase penurunan angka 

kematian bayi baru lahir 

80% 100% (Reviu) 

 - Prosentase Penanganan kasus 

tindak kekerasan terhadap 

perempuan 

100% 92,85% 

(Reviu) 

 - Prosentase Penanganan kasus 

tindak kekerasan terhadap anak 

100% Reviu 

 - Prosentase pelayanan KB 100% Reviu 

 - Prosentase cakupan peserta KB 100% Reviu 

 - Jumlah Pencari kerja yang 

mendapatkan pelatihan berbasis 

kompetensi 

40 orang 40 orang 

 - Jumlah calon magang ke Jepang 25 orang 25 orang 

 - Penyerapan tenaga kerja melalui 

pola padat karya 

272 orang 330 Orang 

 - jumlah Penganggur yang 

mendapat pelatihan 

20 orang 20 Orang 

 - frekwensi pelaksanaan Pameran 

hasil-hasil produk IKM 

20 hari di 

Karangasem 

20 hari di 

Karangasem 

 - jumlah produk industri dan 

kerajinan yang dipasarkan  

10 produk 14 produk 
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 - frekwensi pelaksanaan Promosi 

pemasaran produk IKM dalam 

negeri 

30 hari di 

Denpasar/10 

produk 

20 produk 

 - jumlah paket peningkatan 

kelancaran dan aktivitas pasar 

1 paket 1 paket 

 - jumlah paket peningkatan 

kelancaran ekonomi 

1 paket 1 paket 

 - jumlah informasi produk IKM 

yang dicetak 

150 eksemplar 150 eksemplar 

 - jumlah  kelompok pengrajin yang 

ditingkatkan pengetahuan dan 

ketrampilannya 

14 kelompok 14 kelompok 

 - Meningkatkan produktifitas 

perajin industri kecil 

9 kelompok 9 kelompok 

 - Termonitornya kegiatan UKM 1 tahun 1 tahun 

 - Presentase penanganan 

penyelesaian permasalahan sosial 

dan pemberdayaan Desa 

Pakraman 

20% 20% 

 - Persentase peningkatan 

pengetahuan, sikap dan 

keterampilannya KTNA 

30 orang 30 orang 

 - Persentase peningkatan 

pengetahuan, sikap dan 

kesadaranpengusaha 

penambangan mineral batuan 

(bahan galian golongan c) 

20 Pengusaha 20 pengusaha 

 - Persentase peningkatan 

pengetahuan, sikap dan 

keterampilan KTNA 

1 paket - 
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Sasaran ini dimaksudkan melaksanakan Pembangunan Sarana Pembinaan 

bagi masyarakat di perdesaan berupa pembangunan Rumah Pintar beserta 

kelengkapannya yaitu Penyenderan dan Rumah Jaga, dengan terbangunnya sarana fisik 

berupa Pembangunan Rumah Pintar diharapkan dapat terlaksananya Pendidikan 

Nonformal untuk menjangkau Masyarakat yang tidak terjangkau (To reach the 

unreach). 

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

Indikator 

 

Target 

 

Realisasi 

 

% Capaian  

Fisik Keuangan 

Jumlah Sarana Pembinaan bagi 

Masyarakat di Perdesaan  

 

1 Unit 

 

1 Unit 

 

100% 95,10% 

 

Pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan kelengkapan Rumah 

Pintar/Penyenderan dan Rumah Jaga berasal dari APBD Kabupaten Karangasem Tahun 

2014 Jumlah anggaran Rp.60.000.000,- dengan prosentase fisik 100% dan realisasi 

anggaran Rp.57.062.700,- atau serapan anggaran 95,10%. 

Analisis capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :  
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Indikator 

 

Realisasi 

2010 

 

Realisasi 

2011 

 

Realisasi 

2012 

 

Realisasi 

2013 

 

Realisasi 

2014 

Jumlah Sarana Pembinaan 

Bagi Masyarakat di Perdesaan  

 

- - 97,40% 78,45% 95,10% 

 

 

Hambatan yang menjadi kendala : 

Tidak terdapat kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan  

Langkah ke depan yang akan diambil : 

1. Sebelum merencanakan pembangunan agar menyiapkan lahan untuk lokasi 

pembangunan terlebih dahulu yang berupa tanah. 

2. Sebagai sarana pendidikan nonformal agar keberadaan Rumah Pintar dapat lebih 

bermanfaat agar melibatkan instansi yang menangani pendidikan dan pelatihan 

seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi khususnya Balai Latihan Kerja (BLK). 

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Indikator 

 

Target 

 

Realisasi 

% Capaian  

Fisik Keuangan 

Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina untuk 

dinilai dalam Lomba Desa 

9 Desa, 1 

Kelurahan 

9 Desa, 1 

Kelurahan 

100% 76,17% 

Jumlah Buku Data Swadaya Masyarakat 

tersedia 

 

20 Buku 20 Buku 100% 99,30% 
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Jumlah Desa yang dibangun dengan 

Program PNPM-MP 

8 Kec. 8 Kec. 100% 75,74% 

Jumlah Sarana Jalan Desa yang dibangun 

dengan Program Karya Bhakti TNI 

1.500 M 

 

1.500 M 

 

100% 98,38% 

Jumlah Buku Propil Desa tersusun 78 Aplikasi 78 Aplikasi 100% 63,13% 

Jumlah Pembinaan Monitoring dan 

Evaluasi Gerbang Sadu 

6 Kec. 

 

6 Kec. 

 

100% 93,57% 

Jumlah partisipasi masyarakat dalam 

bergotong royong 

8 Kec. 

 

8 Kec. 

 

100% 92,29% 

 

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa, dengan tingginya angka partisipasi masyarakat dalam membangun 

desa diharapkan pembangunan di desa meningkat sehingga dapat meningkatkan tarap 

hidup dan kehidupan masyarakat dan dapat mengurangi angka kemiskinan. 

Penilaian Lomba Desa 

Perlombaan Desa dan Kelurahan merupakan kompetisi dan evaluasi hasil 

pembangunan desa dan kelurahan yang bersifat mendorong kebersamaan dan 

keswadayaan gotong royong masyarakat yang wajib dilakukan setiap tahun secara 

berjenjang dan berkelanjutan mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan 

Tingkat Nasional.Dalam Kegiatan Penilaian Lomba Desa Tahun 2014 dibiayai dari 

APBD Induk Kabupaten Karangasem sebesar Rp.244.382.000,- pada APBD Perubahan 

terdapat efesiensi dana sebesar Rp.5.618.000, total anggaran Penilaian Lomba Desa 

adalah Rp.231.026.000  target penilaian telah tercapai 100% dengan serapan anggaran 

sebesar 76,17 dimana terjadi penghematan 34,01% hal ini disebabkan karena tidak 
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direalisasikannya anggaran bantuan dan hadiah untuk peserta Lomba Kelurahan karena 

Kelurahan merupakan SKPD sehingga dapat menganggarkan kebutuhan anggarannya 

sendiri.Kegiatan penilaian lomba desa dilaksanakan setiap tahun. 

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan : 

1. Kurang tersusunya data-data yang ada di tingkat desa dan kelurahan sehingga 

mengakibatkan kurangnya data pendukung yang menjadi salah satu indicator 

penting dalam Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan 

2. Kurangnya pemahaman aparat desa dalam penyusunan berbagai hal mengenai 

Administrasi Pemerintahan Desa 

Untuk kedepanya diharapkan : 

1. Agar diadakan pendataan di tingkat desa serta diadakan perubahan setiap tahun 

sesuai dengan situasi dan kondisi riil yang ada. 

2. Perlunya bimbingan teknis kepada aparat desa dan kelurahan mengenai penyusunan 

peraturan dan tata pemerintahan secara umum. 

Inventarisasi Swadaya Masyarakat (ISM) 

Sebagaimana dimaklumi bahwa Pembangunan yang sedang giatnya 

dilakukan oleh bangsa indonesia sekarang ini adalah pembangunan berbasis masyarakat 

yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat sehingga 

tercapai tujuan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual sebagai 

pengamalan pancasila. Pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan 

penghidupan masyarakat tersebut dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah 

dan masyarakat melalui tahapan demi tahapan pemerintah memberikan bimbingan, 
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pembinaan, penguasaan, dan bantuan atau stimulan yang sangat selektif dalam 

kemampuan, sedangkan selebihnya dari masyarakat sendiri. 

Dapat dipahami bahwa peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional 

memang sangat diperlukan dan dapat menentukan keberhasilan pembangunan itu 

sendiri. Hal ini seyogyanya mendapat perhatian dan diupayakan agar semangat 

membangun dengan swadaya masyarakat tersebut tetap dapat terpelihara bahkan dapat 

ditingkatkan dimasa-masa yang akan datang.Kegiatan Inventarisasi Swadaya 

Masyarakat tahun 2014 dibiayai dari dana APBD Induk Kab.Karanagsem dengan dana 

sebesar Rp.20.000.000 dan pada APBD Perubahan mendapat tambahan dana sebesar 

Rp.17.360.000 sehingga jumlah total dana sebesar Rp.37.360.000 dengan Realisasi 

Fisik kegiatan 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.37.097.600 atau serapan 

anggaran 99,30% 

Hambatan dan Kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan adalah : 

1. Kurangnya aturan di tingkat pusat dalam teknis penyusunan Data Swadaya 

Masyarakat 

2. Lambatnya pengiriman data dari desa ke kecamatan sehingga mengakibatkan 

terlambatnya pengumpulan data ditingkat kabupaten 

Untuk kedepannya diharapkan : 

1. Agar disusun peraturan di tingkat pusat agar bisa dijadikan acuan dalam 

penyusunan peraturan di tingkat kabupaten 

2. Lambatnya pengiriman data dari desake kecamatan sehinggga mengakibatkan 

terlambatnya pengumpulan data di tingkat kabupaten. 
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Karya Bhakti TNI 

Kegiatan Karya Bhakti TNI pada tahun 2014 berupa Pengangunan Rabat 

Beton di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Tianyar Barat sepanjang 1.500 Meter, Dana 

yang dipergunakan bersumber dari APBD Kabupaten Karangasem dengan anggaran 

sebesar Rp.200.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.196.763.350, prosentase fisik 

telah berjalan sesuai dengan target yaitu 100% dengan realisasi keuangan sebesar 

98,38%. 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) 

Untuk kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karangasem salah 

satunya dalam bentuk Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan (PNPM-MP), dimana secara umum visi PNPM-MP di Kabupaten 

Karangasem adalah kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin Perdesaan. 

Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian yaitu 

kemampuan diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu 

mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut 

untuk mengatasi masalah yang dihadapinya khusunya masalah kemiskinan. 

Misi PNPM-MP adalah : (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan 

kelembagaannya, (2) pelembagaan sistim pembangunan partisipatif (3) pengoptimalan 

fungsi dan peran pemerintah lokal (4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana dasar masyarakat (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. 
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Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi PNPM-MP, strategi yang 

dikembangkan PNPM-MP yaitu : menjadikan Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai 

kelompok sasaran dan penguatan sistim pembangunan partisipatif. 

Kegiatan Penyelenggaraan PNPM-MP di Kabupaten Karangasem dimulai 

dari bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2014. Kegiatan 

Penyelenggaraan PNPM-MP ini ádalah merupakan kegiatan Administrasi, Monitoring, 

Evaluasi dan Pelaporan dari Kegiatan PNPM-MP tersebut atau kegiatan ini menurut 

istilah Pemerintah Pusat adalah Pendampingan Administrasi Proyek (PAP) dimana 

setiap kegiatan PNPM-MP yang dikucurkan kepada Kabupaten atau lebih dikenal 

dengan DUB (Dana Urusan Bersama),  Pemerintah Kabupaten wajib menyertakan dana 

pendampingan yang diistilahkan DDUB (Dana Daerah Untuk Urusan Bersama) 

minimal sebesar 20 % dan menyediakan Dana PAP. Dana PAP inilah yang digunakan 

untuk mendukung Pelaksanaan PNPM-MP di Kabupaten Karangasem. 

1. Pelaksanaan Kegiatan Tahap Awal 

Pelaksanaan Kegiatan PNPM-MP ini diawali dengan Penyusunan Daftar Isian 

Kegiatan yang sudah ditentukan jumlah dananya dari Pemerintah Pusat di Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Denpasar. Setelah proses 

penyusunan Dipa dari Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem mengadakan pengusulan Kuasa 

Penggunan Anggaran dan pembentukan Pejabat-Pejabat yang diperlukan dalam 

pencairan dan penatausahaan Dana yang dikucurkan dari APBN.  

2. Pemantauan Perencanaan Kegiatan di Kecamatan 
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Setelah dana yang dialokasikan di Setiap Kecamatan yang bersumber dari APBN, 

APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Karangasem maka dilaksanakan 

perencanaan berbagai kegiatan mulai di Tingkat Desa, SKPD BPMD Kab. 

Karangasem mulai mengadakan pemantauan Kegiatan Perencanaan di Tingkat 

Kecamatan, adapun kegiatan pemantauan tersebut adalah sebagai berikut: 

- MAD (Musyawarah Antar Desa) Prioritas yaitu pertemuan di Kecamatan yang 

bertujuan membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan.  

- Dilanjutkan dengan MAD Penetapan Usulan yaitu musyawarah untuk mengambil 

keputusan terhadap usulan yang akan didanai melalui PNPM-MP dimana keputusan ini 

mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat MAD Prioritas. 

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terintegrasi Tingkat 

Kecamatan adalah pertemuan untuk memilah pendanaan berbagai usulan di tiap 

kecamatan sesuai dengan sumber-sumber dana yang ada misalnya kegiatan yang 

didanai APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, PNPM-MP, dana Reses 

Anggota DPRD dll, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penganggaran. 

3. Pemantauan pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan 

Pemantauan Tahap Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan kegiatan antara lain: 

- Pemantauan pada tahap awal pelaksanaan kegiatan dengan memberikan berbagai 

penguatan-penguatan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Tingkat 

Kabupaten Kepada para pelaku di tingkat kecamatan dan desa. Adapun model 

yang pemantauan tahap awal  dilaksanakan melalui rapat koordinasi 

perencanaan dan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 
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- Pemantauan Kegiatan yang sedang berjalan dilaksanakan dengan memastikan 

berbagai kegiatan sesuai dengan sumber dana dan jenis kegiatannya. 

- Pemantauan Kegiatan setelah selesai dilaksanakan dengan mengadakan 

monitoring dan evaluasi secara langsung ke lapangan. 

4. Pelaksanaan Rakor di Provinsi dan Pusat 

Dalam Pelaksanaan Kegiatan juga dilaksanakan berbagai rakor oleh SKPD yang 

menangani di BPMD Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat (Kemenko Kesra dan 

Dirjen PMD). Rakor dilaksanakan untuk mengkonsolidasikan kegiatan Tingkat 

Pusat dan Tingkat Nasional. 

5. Pelaporan Kegiatan 

Pelaporan Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan sumber dananya yaitu Pelaporan, 

adapun jenis-jenis laporan adalah sebagai berikut: 

- Laporan Bulanan  

- Laporan Triwulanan 

- Laporan Semesteran  

- Laporan Tahunan 

Dalam kegiatan PNPM-MP di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 dibiayai 

dari dana APBD Induk sejumlah Rp.184.970.000 dan pada APBD Perubahan terdapat 

tambahan anggaran sebesar Rp.31.911.600 jadi total anggaran Kegiatan Pelaksanaan 

PNPM-MP Tahun 2014 adalah sebesar 216.881.000 dengan realisasi sampai dengan 

akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut : Realisasi Fisik 100% dan Realisasi 

Keuangan sebesar 164.274.312 (75,74%) dengan sisa dana sebesar Rp.52.607.288, 
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adapun sisa anggaran tersebut diakibatkan karena berbagai kegiatan perencanaan 

program yang dilaksanakan pleh Dirjen PMD Kemendagri di Jakarta tidak terlaksana 

kerena program PNPM-MP berakhir pada tahun 2014.  

 Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan : 

Dalam Pelaksanaan Kegiatan PNPM-MP di Kabupaten Karangasem ada 

beberapa hal yang menjadi kendala antara lain : 

1. Tidak adanya jadwal rakor di tingkat Nasional untuk tahun berikutnya sehingga 

sulit bisa menganggarkan perjalanan dinas dengan tepat. 

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam berbagai proses pelaksanaan teknis 

kegiatan di kecamatan sehingga memerlukan pendampingan dalam penyusunan 

pengamprahan anggaran dari fihak konsultan. 

Saran Kedepan : 

1. Diharapkan adanya penyampaian jadwal kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat pusat 

di tahun sebelumnya. 

2. Diharapkan kepada pelaku-pelaku di Kecamatan untuk segera mendalami berbagai 

hal yang berhubungan dengan administrasi kegiatan sehingga tidak tergantung 

dengan konsultan. 
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Penyusunan Propil Desa 

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, sejak tahun 2011 penyusunan 

profil Desa/Kelurahan tidak lagi menggunakan profil desa manual dan diganti melalui 

profil desa yang disusun melalui website www.prodeskel.kemendagri.go.id. 

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Bidang 

Pemerintahan Desa BPMD Kabupaten Karangasem melaksanakan kegiatan penyusunan 

Profil Desa/Kelurahan. 

Pendanaan kegiatan ini bersumber pada APBD Kabupaten Karangasem yang 

di anggarkan melalui : 

1. Kegiatan Penyusunan Profil Desa pada Bidang pemerintahan Desa dan Kelurahan 

BPMD Kabupaten Karangasem; 

2. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Penyusunan Profil Desa/Kelurahan pada pos 

anggaran Bantuan Keuangan pada Bagian Keuangan Setda. Kabupaten 

Karangasem. 

 

Pelaksanaan Kegiatan dimulai dengan mengadakan pelatihan penyusunan 

profil desa/kelurahan terhadap desa yang menerima BKK penyusunan profil desa tahun 

2014. Kemudian diikuti dengan penyerahan BKK melalui transper anggaran dari APBD 

ke APBDes penerima. 

Berikut daftar nama Desa  penerima dan jumlah dana yang dianggarkan pada 

tahun 2014 : 

 

http://www.prodeskel.kemendagri.go.id/
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NO NAMA KECAMATAN NAMA DESA JUMLAH DANA 

1 RENDANG RENDANG  Rp  8.550.000,- 

 

  NONGAN   Rp  8.550.000,- 

 

  MENANGA  Rp  8.550.000,- 

2 KARANGASEM BUGBUG  Rp  8.550.000,- 

 

  SERAYA TIMUR  Rp  8.550.000,- 

 

  TUMBU  Rp  8.550.000,- 

  

PERTIMA  Rp  8.550.000,- 

  

BUKIT  Rp  8.550.000,- 

3 MANGGIS ULAKAN  Rp  8.550.000,- 

 

  SELUMBUNG  Rp  8.550.000,- 

 

  NGIS  Rp  8.550.000,- 

  

NYUHTEBEL  Rp  8.550.000,- 

  

PASEDAHAN  Rp  8.550.000,- 

  

GEGELANG  Rp  8.550.000,- 

  

TENGANAN  Rp  8.550.000,- 

  

ANTIGA KELOD  Rp  8.550.000,- 

  

PADANG BAI  Rp  8.550.000,- 

4 ABANG TISTA  Rp  8.550.000,- 

 

  TRIBUANA  Rp  8.550.000,- 

 

  CULIK  Rp  8.550.000,- 

  

TIYINGTALI  Rp  8.550.000,- 

  

BUNUTAN  Rp  8.550.000,- 

  

PURWAKERTI  Rp  8.550.000,- 

  

KERTAMANDALA  Rp  8.550.000,- 

  

LABASARI  Rp  8.550.000,- 
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NAWAKERTI  Rp  8.550.000,- 

  

PIDPID  Rp  8.550.000,- 

  

KESIMPAR  Rp  8.550.000,- 

5 KUBU KUBU   Rp  8.550.000,- 

 

  TIANYAR  Rp  8.550.000,- 

 

  DUKUH  Rp  8.550.000,- 

  

BAN  Rp  8.550.000,- 

  

TIANYAR TENGAH  Rp  8.550.000,- 

  

SUKADANA  Rp  8.550.000,- 

6 BEBANDEM BEBANDEM  Rp  8.550.000,- 

 

  BUNGAYA  Rp  8.550.000,- 

 

  BUDAKELING  Rp  8.550.000,- 

  

MACANG  Rp  8.550.000,- 

  

BUNGAYA KANGIN  Rp  8.550.000,- 

7 SIDEMEN SIDEMEN  Rp  8.550.000,- 

 

  TALIBENG  Rp  8.550.000,- 

 

  WISMAKERTA  Rp  8.550.000,- 

  

TELAGA TAWANG  Rp  8.550.000,- 

  

TRI EKA BUANA  Rp  8.550.000,- 

  

KERTA BHUANA  Rp  8.550.000,- 

  

SINDUWATI  Rp  8.550.000,- 

8 SELAT SELAT  Rp  8.550.000,- 

  

DUDA  Rp  8.550.000,- 

 

  SEBUDI  Rp  8.550.000,- 
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Hambatan/Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan : 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini hanya Sumber Daya 

Perangkat Desa yang masih rendah dan kurangnya staf pada Bidang Pemerintahan Desa 

dan Kelurahan BPMD Kabupaten Karangasem. 

Saran Kedepan : 

Untuk mengatasi hambatan yang ada sebaiknya dilaksanakan penambahan 

staf pada bidang pemerintahan desa dan kelurahan BPMD Kabupaten Karangasem 

dengan kualifikasi pendidikan ilmu pemerintahan dan pendidikan ekonomi 

pembangunan. 

Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Gerbang Sadu 

Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Gerbang Sadu pada tahun 2014 

dilaksanakan berupa kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke desa penerima Gerbang Sadu 

di  6 Kecamatan,Kabupaten Karangasem   

Kegiatan Pembinaaan Monitoring dan Evaluasi Gerbang Sadu di Kabupaten 

Karangasem Dananya berasal dari APBD Kabupaten Karangsem dengan besaran dana 

Rp.62.340.000, realisasi anggaran sebesar Rp.58.332.500 (93,57%).Kegiatan ini telah 

berjalan dengan baik dan tidak terdapat hambatan yang berarti. 

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 

Untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong melalui 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan 

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang mengikut sertakan seluruh komponen 

bangsa.Untuk di Kabupaten Karanagsem dalam upaya memupuk nilai-nilai kegotong-
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royongan di masyarakat dilaksanakan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat (BBGRM). 

Kegiatan BBGRM di Kabupaten Karangasem di mulai dari bulan Januari 

sampai dengan bulan Mei, dilanjutkan dengan kegiatan tambahan berupa pelaporan dan 

sosialisasi ke seluruh kecamatan se kabupaten karangasem untuk kegiatan BBGRM 

tahun 2015. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan rapat penyusunan rencana kegiatan 

yang melibatkan unsur Kecamatan dan Desa.Untuk kegiatan pencanangan yang 

merupakan acara seremonial kegiatan BBGRM tidak dapat dilaksanakan karena 

terbentur anggaran yang terbatas tetapi dengan ini dapat kami laporkan bahwa 

diupayakan agar kegiatan BBGRM dapat beerlangsung di masyarakat tingkat desa demi 

untuk memupuk rasa persaudaraan dan gotong royong di masyarakat.Dalam 

pelaksanaan Kegiatan dibiayai dari dana APBD Kabupaten Karanagsem sejumlah 

Rp.150.000.000 dengan realisasi anggaran Rp.138.429.500 (92,29%).Pos anggaran 

terbesar digunakan untuk dana stimulan tiap-tiap desa dengan alokasi sebesar 

Rp.1.650.000 per Desa 

Kendala dalam pelaksanakan kegiatan : 

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap efek positif terhadap kegiatan 

BBGRM 

2. Kurangnya sosialisasi di masyarakat mengenai kegiatan BBGRM. 

Dan untuk kedepannya diharapkan adanya sosialisasi mengenai kegiatan 

BBGRM terutama di tingkat Desa dan Kecamatan dan diharapkan Aparat Pemerintahan 
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di Desa untuk melaksanakan kegiatan BBGRM secara lebih mandiri pada setiap bulan 

mei di desa masing-masing. 

Analisis capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

Indikator Realisasi 

2010 

Realisasi 

2011 

Realisasi 

2012 

Realisasi 

2013 

Realisasi 

2014 

Jumlah Desa yang dibina untuk 

dinilai dalam Lomba Desa 

97,67% 96,03% 94,47% 64,05% 76,17% 

Jumlah Buku Data Swadaya 

Masyarakat tersedia 

- 91,38% 99,34% 97,42% 99,30% 

Jumlah Desa yang dibangun 

dengan Program PNPM-MP 

85,90% 95,16% 93,83% 82,96% 75,74% 

Jumlah Sarana Jalan Desa yang 

dibangun dengan Program Karya 

Bhakti TNI 

- - 94,64% - 98,38% 

Jumlah Buku Propil Desa 

tersusun 

- - - 59,63% 63,13% 

Jumlah Pembinaan Monitoring 

dan Evaluasi Gerbang Sadu 

- - 69,56% 75,80% 93,57% 

Jumlah partisipasi masyarakat 

dalam Kegiatan Bulan Bhakti 

Gotong Royong 

- - - - 92,29% 

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem pada 

Tahun 2014 dapat digambarkan lebih jelas dalam Tabel 3.2. Pengukuran Capaian 

Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama BPPKB Tahun 2014. 
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NO. SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI % CAPAIAN 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Meningkatnya 

upaya perlindungan 

tindak kekerasan 

bagi perempuan 

dan anak 

Persentase cakupan perempuan 

dan anak korban kekerasan yang 

mendapatkan penanganan 

pengaduan oleh petugas terlatih 

di dalam unit layanan terpadu 

100% 

 

92,85% 

 

92,85 

 

  Persentase cakupan perempuan 

dan anak korban kekerasan yang 

mendapatkan layanan bantuan 

hukum 

50% 91,07% 182,14 

2. Meningkatnya 

partisipasi aktif 

perempuan 

Persentase pekerja perempuan di 

lembaga pemerintah 

2% 2,42% 118,57 

3. Meningkatnya 

cakupan pelayanan 

KB 

Persentase cakupan sasaran PUS 

yang menjadi peserta KB Aktif 

65% 81,94% 126,06 

4. Menurunnya PUS 

unmet need 

Persentase cakupan PUS ingin 

ber-KB tidak terpenuhi (unmet 

need) 

5% 

 

7,71% 

 

154,20 

5. Meningkatnya 

pembinaan peran 

serta masyarakat 

dalam pelayanan 

KB dan KR yang 

mandiri  

Persentase cakupan anggota 

Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Sejahtera (UPPKS) 

yang ber-KB 

87% 73,14% 84,07 

  Persentase cakupan anggota 

Bina Keluarga Balita (BKB) 

yang ber-KB 

70% 87,03% 124,33 

 

Sasaran strategis pertama dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar 

kualitas ibu dan anak  terutama dari segi kesehatannya mampu diupayakan untuk 

ditingkatkan demi mendukung upaya Pemerintah dalam menurunkan angka kematian 

Tabel 3.2  Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama 

BPPKB Tahun 2014 
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ibu dan angka kematian bayi sesuai target Millenium Development Goal’s (MGDG’s) 

Tahun 2015.  

Sasaran ini diupayakan untuk terwujudnya keserasian kebijakan terhadap 

kualitas hidup perempuan dan anak di lingkungan instansi Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem. Sasaran strategis ini 

diidentifikasi melalui 2 (dua) indikator kinerja outcome yaitu : 

1. Persentase kematian ibu melahirkan yang dapat diaudit maternal perinatal; dan 

2. Persentase kematian bayi baru lahir yang dapat diaudit maternal perinatal. 

Pencapaian sasaran strategis ini menjadi tanggung jawab Bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun indikator dan capaian 

kinerja dari sasaran strategis ini dapat digambarkan dalam Tabel 3.3 Capaian Kinerja 

Sasaran Strategis Pertama Tahun 2014. 

 

 

NO. INDIKATOR KINERJA 

OUTCOME 

TARGET REALISASI % CAPAIAN 

 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

Presentase kematian ibu melahirkan 

yang dapat diaudit maternal 

perinatal 

100% 

 

100% 

 

100 

 

2. Presentase kematian bayi baru lahir 

yang dapat diaudit maternal 

perinatal 

100% 

 

100% 

 

100 

 

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, dapat dilihat bahwa persentase capaian 

indikator kinerja outcome dari sasaran strategis pertama telah berhasil memenuhi target 

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama Tahun 2014 
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yang diharapkan dengan realisasi 100%. Dari indikator persentase kematian ibu 

melahirkan yang dapat diaudit maternal perinatal yang diidentifikasi dari jumlah 

kematian ibu melahirkan yang dapat diaudit dibandingkan dengan jumlah kematian ibu 

yang dilaporkan dikalikan 100%. Pada tahun 2014, jumlah kematian ibu melahirkan 

yang berhasil diaudit maternal perinatal sebanyak 16 (enam belas) kematian ibu 

sebanding dengan jumlah kematian ibu melahirkan yang dilaporkan. 

Sedangkan dari indikator persentase kematian bayi baru lahir yang dapat 

diaudit maternal perinatal yang diidentifikasi dari jumlah kematian bayi baru lahir yang 

dapat diaudit dibandingkan dengan jumlah kematian bayi yang dilaporkan dikalikan 

100%. Pada tahun 2014, jumlah kematian bayi baru lahir yang berhasil diaudit maternal 

perinatal sebanyak 70 (tujuh puluh) kematian bayi sebanding dengan jumlah kematian 

bayi baru lahir yang dilaporkan. 

Bila dilihat dari capaian kinerja sasaran strategis pertama dari tahun 2011 – 

2014, realisasi capaian indikator kinerja outcomenya selalu mencapai target yang 

diharapkan, namun jumlah kematian ibu dan kematian bayi baru lahir sangat fluktuatif. 

Jumlah kematian ibu melahirkan dari tahun 2011 – 2014 sebanyak 41 (empat puluh 

satu) kematian ibu dengan rincian : 6 (enam) kematian ibu tahun 2011; 9 (sembilan) 

kematian ibu tahun 2012; 10 (sepuluh) kematian ibu tahun 2013; dan 16 (enam belas) 

kematian ibu tahun 2014.  

Sedangkan jumlah kematian bayi baru lahir dari tahun 2011 – 2014 sebanyak 

290 (dua ratus sembilan puluh) kematian bayi dengan rincian : 71 (tujuh puluh satu) 

kematian bayi tahun 2011; 86 (delapan puluh enam) kematian bayi tahun 2012; 66 
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(enam puluh enam) kematian bayi tahun 2013; dan 70 (tujuh puluh) kematian bayi 

tahun 2014. Hal ini berpengaruh terhadap angka kematian ibu dan angka kematian bayi 

tahun 2011 – 2014. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis pertama tahun 

2011 – 2014 dapat dilihat dalam Tabel 3.4 di bawah ini. 

 

 

NO. INDIKATOR 

KINERJA 

OUTCOME 

REALISASI 

2011 

REALISASI 

2012 

REALISASI 

2013 

 

REALISASI 

2014 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Presentase 

kematian ibu 

melahirkan yang 

dapat diaudit 

maternal perinatal 

100% 100% 100% 100% 

2. Presentase 

kematian bayi baru 

lahir yang dapat 

diaudit maternal 

perinatal 

100% 100% 100% 100% 

 

Dari Tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa persentase kematian ibu 

melahirkan dan kematian bayi baru lahir yang diaudit maternal perinatal relatif sangat 

stabil. Audit maternal perinatal untuk mengetahui faktor penyebab kematiannya sebagai 

bahan masukan untuk perbaikan pelayanan kesehatan di masa mendatang baik dari segi 

pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan ibu, pengetahuan ibu 

hamil serta pertolongan persalinan yang ditangani oleh petugas kesehatan.  

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama Tahun 2011-2014 

 

 

 



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 

PROVINSI BALI 

 

 

LAKIP Tahun 2014  215 

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan 

indikator kinerja impact untuk melihat sejauh mana tujuan pertama, yaitu : terwujudnya 

keserasian kebijakan terhadap kualitas hidup perempuan dan anak yang dilaksanakan 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem 

sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2011 – 2015. Adapun realisasi 

capaian kinerja tujuan pertama tahun 2011 – 2014 dapat dilihat dalam Tabel 3.5 di 

bawah ini. 

 

 

NO. INDIKATOR 

KINERJA IMPACT 

REALISASI 

2011 

REALISASI 

2012 

REALISASI 

2013 

 

REALISASI 

2014 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Angka Kematian 

Ibu (per 100.000 

KH) 

75,91 112,74 125,80 200,88 

2. Angka Kematian 

Bayi (per 1.000 KH) 

8,98 10,77 8,33 8,79 

 

Dari Tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa angka kematian ibu dari tahun ke tahun 

semakin meningkat, dimana pada tahun 2012 meningkat sebesar 48,52%, pada tahun 

2013 juga meningkat sebesar 11,58% dan di tahun 2014 semakin meningkat sebesar 

59,68%. Hal ini berarti pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan ibu bersalin perlu 

mendapatkan perhatian yang serius. Dengan peningkatan upaya kesehatan kepada ibu 

hamil dan ibu bersalin diharapkan dapat mewujudkan keserasian kebijakan terhadap 

kualitas hidup ibu. 

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tujuan Pertama Tahun 2011-2014 
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Sedangkan angka kematian bayi dari tahun ke tahun grafiknya sangat 

fluktuatif, dimana pada tahun 2012 meningkat sebesar 19,93%, kemudian menurun di 

tahun 2013 sebesar 22,65% serta pada tahun 2014 meningkat kembali sebesar 5,52%. 

Hal ini berarti pelayanan kesehatan terhadap bayi baru lahir juga tergantung pada 

kesehatan ibu selama kehamilannya, dimana kesehatan ibu hamil yang terpenuhi akan 

sangat memperlancar proses persalinannya sehingga perlu mendapatkan perhatian yang 

serius. Dengan peningkatan upaya kesehatan kepada ibu hamil dan ibu bersalin 

diharapkan mempengaruhi kesehatan bayi yang akan dilahirkan sehingga berdampak 

untuk mewujudkan keserasian kebijakan terhadap kualitas hidup anak. 

Laporan Kinerja Tahun 2014 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Karangasem tidak saja hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan 

yang dicerminkan dari perolehan masing – masing  indikator kinerja, tetapi juga 

menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan 

agar dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara luas dan 

mendalam. Ringkasan Pencapaian kinerja sesuai sasaran program sebagai berikut : 

                                 Tabel 3.2 

Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2014 

No Indikator Kinerja Utama 

Realisasi 

Tahun 

2014 

Tahun 2014 

Target Realisasi Capaian 

1 

Jumlah pencari kerja yang 

mendapatkan pelatihan 

berbasis kompetensi 

2014 40 orang 40 orang 100% 

2 

 

Jumlah calon magang ke 

jepang 2014 25 orang 25 orang 100% 
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3 
Penyerapan tenaga kerja 

melalui pola padat karya 
2014 272 orang 330 orang 121,3% 

 

 

Pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Karangasem Tahun 2014 telah berjalan sesuai target yang telah ditentukan pada 

indikator kinerja utama dimana untuk Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan 

Pelatihan Berbasis Kompetensi terealisasi sebanyak 40 orang dengan tingkat capaian 

100%, Jumlah Calon Magang ke Jepang terealisasi sebanyak 25 orang dan tingkat 

capaian 100%, Penyerapan Tenaga Kerja melalui Pola Padatkarya sebanyak 330 orang 

dengan tingkat capaian 121,3%,  

Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Karangasem Tahun 2014. Dari hasil analisa data tabel 3.2 

tentang capaian kinerja dimana pada indikator penyerapan tenaga kerja melalui pola 

padatkarya mengalami peningkatan dari target yang ditentukan sebanyak 272 orang 

menjadi 330 orang dengan persentase capaian sebesar 121,3%. Hal tersebut disebabkan 

terdapatnya paket kegiatan dalam anggaran perubahan atas permintaan dari masyarakat. 

Untuk mengakomodir permintaan dari masyarakat tersebut diselenggarakan perubahan 

pada anggaran induk dari target yang telah ditentukan sebelumnya.  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Karangasem tidak saja hanya berisi tingkat keberhasilan atau 

kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing – masing indikator kinerja, tetapi 

juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat 

keputusan agar dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara 
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luas dan mendalam. Ringkasan Pencapaian kinerja sesuai sasaran program sebagai 

berikut : 

1. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang kreatif berbasis unggulan lokal yang sesuai 

dengan prinsip pemberdayaan masyarakat 

Indikator kinerja  Target Realisasi 

- Jumlah produk unggulan yang 

mengikuti promosi 

- Jumlah produk IKM yang 

dipromosikan 

- Jumlah dibangunnya sarana dan 

prasarana pasar 

- Jumlah tercetaknya dan tersebarnya 

informasi produk IKM 

34 produk IKM 

 

20 komoditi 

 

2 paket 

 

150 eksemplar 

 

34 produk IKM 

 

20 komoditi 

 

2 paket 

 

150 eksemplar 

 

 Masalah penjualan produk industri kecil dan menengah di Kabupaten 

Karangasem dari tahun ke tahun masih tetap stagnan yang tidak terlepas dari minimnya 

pengenalan produk industri yang dihasilkan oleh publik/masyarakat luar. Hal yang sama 

juga berlaku bagi pelaku ekonomi dimana masih belum maksimalnya transaksi yang 

terjadi akibat kurang kondusifnya lokasi tempat berjualan. 

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk 

meningkatkan pendapatan pengusaha dengan mengadakan beberapa kegiatan sebagai 

berikut :  

NO KEGIATAN TARGET REALISASI 

1 Pameran hasil dan potensi pembangunan 20 hari 20 hari 

2 Pameran produk export luar daerah 2 kali 2 kali 

3 Pameran Industri Kecil/Kerajinan Dalam 20 produk 20 produk 
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Daerah 

4 Pameran produk industri dan kerajinan luar 

daerah 

14 komoditi 14 komoditi 

5 Peningkatan sistem dan jaringan informasi 

perdagangan 

150 eksemplar 150 

eksemplar 

6 Pameran Pesta Kesenian Bali (PKB) 30 hari 30 hari 

7 Penataan Halaman Pasar Manggis 1 paket 1 paket 

8 Pembangunan Pasar Hasil Pertanian dan 

Holtikultura di Desa Menanga 

1 paket 1 paket 

9 Belanja Pemeliharaan Pasar di Kabupaten 

Karangasem 

4 pasar 4 pasar 

10 Belanja Perencanaan Penataan Kawasan 

Purwayu 

1 paket - 

11 Belanja Perencanaan Pembangunan Pasar 

Umum Selat 

1 paket 1 paket 

 

Dilaksanakannya kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pameran-pameran baik di 

dalam maupun di luar daerah dan pembangunan pasar secara berkelanjutan dengan 

harapan masyarakat banyak semakin mengenal dan tertarik dengan produk-produk 

industri yang ada di Kabupaten Karangasem, sehingga setelah dikenal akan dapat lebih 

memiliki peluang untuk bisa bersaing di pasar global. 

Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga mengadakan kegiatan 

penataan Pasar Manggis dan pembangunan Pasar Menanga. Hal ini dimaksudkan untuk 

dapat memperlancar kenyamanan perekonomian di masing-masing tempat sekaligus 

sebagai sentra pedagang dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Adapun penataan 

halaman Pasar Manggis adalah penyempurnaan dari pembangunan pasar sebelumnya, 
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sedangkan Pasar Menanga dibangun baru dan ditujukan sebagai pasar hasil pertanian 

dan holtikultura. 

Dalam sasaran ini terdapat 3 kegiatan yang masuk perubahan yaitu : Belanja 

Pemeliharaan Pasar di Kabupaten Karangasem, Belanja Perencanaan Penataan Kawasan 

Purwayu dan Belanja Perencanaan Pembangunan Pasar Umum Selat. Dari 3 kegiatan 

tersebut hanya Belanja Perencanaan Penataan Kawasan Purwayu yang tidak dapat 

dilaksanakan karena terkait dengan lahanya yang milik negara. 

2. Terwujudnya IKM yang kreatif, unggul dan mampu memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem 

Indikator Target Realisasi 

- Jumlah penyediaan sarana maupun prasarana bagi 

IKM 

- Jumlah IKM yang dibina 

35 kelompok 

 

2 kelompok 

27 kelompok 

 

2 kelompok 

 

Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang industri dan perdagangan tidak 

akan dapat berjalan optimal tanpa dukungan dari berbagai pihak utamanya pihak 

pemerintah. Dengan demikian menjadi suatu keharusan untuk mengadakan kerjasama 

dengan instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Karangasem, dalam hal ini Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem. 

Kerjasama ini dimaksud ditekankan kepada aspek pembinaan dan bantuan 

peralatan pada pengrajin industri kecil dan menengah agar mampu melahirkan pengrajin 

yang  sesuai standar dan kualifikasi yang dibutuhkan sehingga nantinya bisa melahirkan 

produk-produk IKM yang mampu bersaing di pasar domestik maupun regional. 
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Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk 

meningkatkan SDM pengrajin dengan mengadakan beberapa kegiatan sebagai berikut :  

NO KEGIATAN TARGET REALISASI 

1 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam 

memperkuat jaringan klaster industeri 

3 kelompok 3 kelompok 

2 Penerapan jaringan mutu melalui GKM 1 kelompok 1 kelompok 

3 Pembinaan pengrajin oleh Dekranasda 

Kabupaten Karangasem 

15 kelompok 10 kelompok 

4 Penyediaan sarana maupun prasarana bagi IKM 12 kelompok 9 kelompok 

 

Dengan ditingkatkannya pelaksanaan pembinaan dan bantuan peralatan 

penunjang IKM kepada pengrajin yang ada di Kabupaten Karangasem setiap tahun 

diharapkan semakin banyak pengrajin yang ahli yang akan semakin banyak pula 

melahirkan produk-produk IKM yang mampu bersaing di pasar domestik maupun 

regional. 

Secara fisik penyediaan sarana peralatan penunjang IKM tidak bisa 

dilaksanakan 100% karena mekanismenya yang harus melalui TAPD, sehingga di tahun 

2014 ini 8 kelompok yang diusulkan dalam anggaran perubahan tidak bisa 

direalisasikan bantuan alatnya. 

Indikator  Kinerja Utama Target 

Renstra/ 

RPJMD 

Realisasi 

s/d tahun 

2013 

Tahun 2014 

Target Realisasi Capaian 

Persentase peningkatan 

pengetahuan sikap dan 

keterampilan petani dan 

nelayan 

30 orang 30 orang 30 orang 30 orang  100% 
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Kegiatan Pelaksanaan PENAS (Pekan Nasional) Petani Nelayan dilaksanakan  

di desa Kedung Pedaringan kecamatan Kepanjen Kabupaten malang Provinsi Jawa 

Timur. PENAS XIV Petani Nelayan Tahun 2014 diselenggarakan pada tanggal 7 s/d 12 

Juni 2014.  

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah:  

a.  Meningkatkan kepemimpinan dan kemandirian kontak tani nelayan 

b.  Terjalinnya kemitraan usaha dan informasi agribisnis  

c. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi dan kualitas  

produksi agribisnis peserta 

d. Meningkatnya jiwa wirausaha dan kesadaran terhadap lingkungan serta keakraban   

     bagi para Petani, Nelayan  

e. Meningkatnya apresiasi para petani dan masyarakat pelaku agribisnis untuk     

memacu prestasi dalam pembangunan pertanian dan pedesaan 

Peserta Utama yang mengikuti kegiatan ini adalah Petani dan Nelayan yang 

di usulkan melalui musyawarah dalam rembug utama kontak tani nelayan andalan 

Kabupaten Karangasem. Selain itu adapun peserta pendamping adalah aparat yang 

ditugasi oleh pemerintah untuk mendampingi dan memfasilitasi peserta PENAS XIV 

tahun 2014. Pada PENAS mengirim unsur pendamping antara lain unsur dari Bagian 

Ekonomi dan unsur teknis terkait seperti Unsur Dinas Pertanian TPH Kab. Karanagsem, 

Unsur Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab. Karanagsem serta Dinas Peternakan, 
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Kelautan dan Perikanan Kab. Karangasem dengan total pendamping berjumlah 10 

orang. 

Indikator  Kinerja Utama Target 

Renstra/ 

RPJMD 

Realisasi 

s/d tahun 

2013 

Tahun 2014 

Target Realisasi Capaian 

Persentase peningkatan 

pengetahuan sikap dan 

kesadaran pengusaha 

penambangan batuan 

(bahan galian gol. C) 

20 

pengusaha 

20 

pengusaha 

20 

pengusaha 

20 

pengusaha  

100% 

 

Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Batuan 

dimaksudkan untuk memberikan pembinaan terhadap pengusaha penambangan bahan 

galian golongan c yang ada di Kabupaten Karangasem dari berbagai aspek, baik 

terhadap teknik penambangan yang digunakan, segala perizinan yang harus dimiliki 

terkait dengan usaha yang dilaksanakan dan juga kewajiban yang harus dilaksanakan 

seperti mereklamasi lahan bekas tambang. Dampak negatif yang ditimbulkan dari 

kegiatan / aktifitas penambangan harus diminimalisir sehingga kelestarian lingkungan 

tetap dapat dijaga.  

Harapan kedepan kesejahteraan masyarakat umum dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kabupaten Karangasem dapat ditingkatkan sehingga pembangunan 

yang berwawasan lingkungan hidup diwilayah Kabupaten Karangasem pada khususnya 

dan Bali pada umumnya dapat terwujud.  Atas amanat Peraturan Daerah Kabupaten 

Karangasem Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan 

maka dilaksanakan kegiatan monitoring  dan pengendalian kegiatan pertambangan 

batuan.  Untuk lebih mengefektifkan tugas dan kerja tim dilapangan maka anggota / 

unsur tim selanjutnya dikelompokkan kedalam beberapa kelompok kerja. Kelompok 
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kerja yang dimaksudkan antara lain kelompok kerja perizinan, kelompok kerja 

reklamasi dan kelompok kerja teknik penambangan. Kelompok kerja perizinan terdiri 

dari unsur Kantor Perijinan Terpadu, unsur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan 

unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem.   

Kelompok Kerja Reklamasi terdiri dari unsur dari Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan, unsur Dinas Pendapatan Daerah, unsur Badan Lingkungan Hidup dan 

unsur Badan Pertanahan Nasional. Kelompok Kerja Teknik Penambangan terdiri dari 

unsur   Badan   Perencanaan   Pembangunan   Daerah,  unsur Dinas   Pekerjaan  Umum  

dan  unsur Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Karangasem. Kelompok kerja perizinan 

mengkaji mengenai izin – izin yang dimiliki terkait dengan kegiatan usaha yang 

dilaksanakan.  Kelompok kerja reklamasi memberikan kajian apakah reklamasi 

konfigurasi lahan dan reklamasi penanaman sudah dilaksanakan Sedangkan kelompok 

kerja teknik penambangan mengkaji mengenai kesesuaian kemajuan tambang dengan 

rencana / gambar teknik tambang. Unsur dari Kepolisian Resort Karangasem mengkaji 

dari aspek keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan usaha penambangan 

sedangkan unsur dari kecamatan mengkaji dari aspek sosial kemasyarakatannya.  

Kegiatan monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian 

golongan c dilaksanakan di lima kecamatan yaitu Kecamatan Kubu, Kecamatan 

Bebandem, Kecamatan Selat  dan Kecamatan Rendang dan Kecamatan Abang. Tetapi, 

kegiatan Monitoring dan Pendataan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan 

Batuan dilaksanakan terfokus di tiga kecamatan yaitu Kecamatan bebandem, 

Kecamatan Selat dan Kecamatan Rendang.  
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Di Kecamatan Bebandem ada 24 (dua puluh empat) pengusaha pertambangan 

Bahan Galian Golongan C (Mineral Batuan) yang dikunjungi dan di bina yaitu : lahan 

pertambangan milik I Made Sebudi, I Made Ngurah Alit, CV. Mahagiri Nila Kencana, I 

Gede Paing Wirata, jero Made Alon, Sukadiasa, PT. Dharma Bhuana Karya, UD. Bukit 

Paon (I Nyoman dangin), I Nyoman Lanus, UD. Dharma Wisnu, I Nyoman Tunas, I 

Kadek Sukajati, I Gede Suanda, I Gede Cidra, I Komang Kasih, I Wayan Ribek, Ayu 

Wasta, I Wayan Wenten, I ketut Suarjana, Putu Gustika, I Nengah Birit, Pt. Arya Nusa 

Jaya, I Komang Gede Geria, I Komang rai dan CV. Dharma Karya. 

Di Kecamatan Selat ada 15 (lima belas) pengusaha pertambangan bahan 

galian golongan C (mineral batuan) yang dikunjungi dan dibina yaitu : lahan Go To 

Industri (I Nengah Budiasa), Jaya Konstruksi, UD. Tri Tunggal, PT. Beranats, Jero 

Mangku Degdeg, Harapan jaya (I Ketut Wirata), Tunas jaya, Wana Tirta, Bali Tirta, PT. 

Pratama Harta Rahardja, Ardha, Adi Murti, PT. Balut, UD Bali Bersatu, Pasir Rai. 

 

SASARAN  10 : 
PENINGKATAN DAN PENYELARASAN PEMBANGUNAN 

DI SEGALA BIDANG 

 

Pembangunan di segala bidang meliputi pembangunan bidang pertahanan 

keamanan, politik, hukum, ekonomi, infrastruktur, SDM, kebudayaan, agama. 

Pembangunan di segala bidang pada Pemerintah Kabupaten Karangasem didukung oleh 

seluruh SKPD yang ada, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Capaian indikator 

sasaran ini dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

1 2 3 4 

Peningkatan dan 

Penyelarasan 

Pembangunan di 

Segala Bidang 

- Prosentase partisipasi aktif 

perempuan dalam pembangunan 

70% 41,02% 

(reviu) 

- Jumlah gudang lumbung pangan 

yang di bangun 

2 Unit 2 unit 

  - Jumlah lumbung pangan yang 

diberdayakan 

7 Unit 7 unit 

  - Pembangunan sarana olahraga dan 

bantuan alat-alat olahraga 

100%/1 unit 100% 

 - Jumlah beras cadangan pangan 

Pemerintah Daerah yang dapat 

diadakan 

1,70 Ton beras 1,90 ton 

 - Jumlah prasarana dan fasilitas 

perhubungan 

1 tahun Reviu 

 - Prosentase rehabilitasi dan 

pemeliharaan prasarana dan 

fasilitas perhubungan 

1 tahun Reviu 

 - Jumlah Pelayanan Angkutan 1 tahun Reviu 

 - Prosentase Pengendalian dan 

Pengamanan Lalu Lintas 

1 tahun Reviu 

 - Prosentase Peningkatan Kelaikan 

Pengoperasian Kendaraan 

Bermotor 

1 tahun Reviu 

 - Terbangunnya jalan 27,55 Km 88% 

 - terbangunnya jembatan 50 M (2 Unit) 13,97% 
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 - Berkurangnya genangan air 

hujan/banjir 

1 tahun 100% 

 - Jumlah Jembatan terpelihara 804,25 m 804,25 m 

 - Panjang jalan Kabupaten dengan 

kondisi baik/sedang 

771,15 km 771,15 km 

 - Panjang jalan Kabupaten dengan 

kondisi rusak 

2,35 km 4 km 

 - Panjang jalan Kabupaten dengan 

kondisi rusak berat 

23,62 km 30% 

 - Jumlah ruas jalan Kabupaten 26 ruas jalan 100% 

 - Meningkatkan kondisi alat berat 30 unit 100% 

 - Kondisi jaringan irigasi yang 

mantap 

62 D.I 100% 

 - Prosentase tertatanya bantaran dan 

tanggul sungai 

20% 100% 

 - Terkendalinya pelaksanaan 

kegiatan ke-PU-an 

1 tahun 95% 

 - Prosentase tertatanya bangunan 

baru di wilayah Kabupaten 

100% 100% 

 - Legalitas hak atas tanah milik 

Pemerintah Kab. Karangasem 

40 sertifikat 40% 

 - Terlaksananya pengadaan tanah 

untuk pembangunan infrastruktur 

4 persil 52% 

 - Jumlah persediaan bahan pangan 

pokok setara beras per tahun 
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   Beras 22.622,60 ton  

38.664,95 

ton 

   Jagung 9.768,85 ton 9.542,28 ton 

   Ubi Kayu 15.424,50 ton 20.790,32 

ton 

   Ubi Jalar 3.599,05 ton 3.049,86 ton 

 - Jumlah produktivitas komoditas 

pertanian unggulan daerah 

   

   Kacang Tanah 11,70 kw/ha 11,28 kw/ha 

   Salak 4,40 kg/phn 4,76 kg/phn 

 - Persentase peningkatan jumlah 

wajib pajak daerah 

2,00% 17,01% 

 - Persentase penurunan jumlah 

pengenaan sanksi administratif 

kepada wajib pajak daerah 

10,00% 10,70% 

 - Persentase peningkatan Kinerja 

Perusahaan Daerah Air Minum 

1 paket - 

 - Persentase peningkatan Kinerja 

Perusahaan Daerah Air Minum 

1 orang 1 orang 

 - Terselenggaranya peningkatan 

efisiensi perdagangan dalam 

negeri 

1 tahun 1 tahun 

 - Persentase peningkatan sarana dan 

prasarana  Pasar yang terpelihara. 

100% 100% 
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 - Persentase peningkatan kesadaran 

untuk tetap menjaga hubungan 

yang harmonis 

5 Pasar 5 pasar 

   Jumlah Promosi diversifikasi 

pangan 

1 paket 1 paket 

 - Jumlah rapat koordinasi Dewan 

Ketahanan Pangan 

1 paket 1 paket 

 - Jumlah Penyelenggara Peringatan 

Hari Pangan Sedunia 

1 paket 1 paket 

 - Jumlah Pelatihan Pengolahan 

Pangan Lokal 

1 Angk, 30 0rang 1 Angk, 30 

0rang 

 - Jumlah Kelompok Wanita yang 

dibina pengolahan pangan lokal 

dan B2SA 

30 kelompok 10 kelompok 

 - Jumlah skor Pola Pangan Harapan 

yang dicapai 

93,30% 90,24% 

 - Jumlah operasi keamanan pangan 10 kali 16 kali 

 - Penataan keindahan kota melalui 

pembangunan Tugu di 

persimpangan Subagan 

75% 3% 

 - Gedung kantor akan dibangun 1 unit 1 unit 

 

Persentase partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan merupakan 

indikator kinerja impact untuk melihat keberhasilan tujuan Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum 
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dalam Rencana Strategis Tahun 2011 – 2015. Adapun realisasi capaian kinerja tujuan 

ketiga tahun 2013 – 2014 dapat dilihat dalam Tabel 3.13 di bawah ini. 

 

 

NO. INDIKATOR KINERJA 

IMPACT 

REALISASI 2013 

 

REALISASI 2014 

 

1 2 3 4 

1. Persentase partisipasi aktif 

perempuan dalam pembangunan  

30,86% 41,02% 

 

Dari Tabel 3.13 di atas, terlihat bahwa persentase partisipasi aktif perempuan 

dalam pembangunan semakin meningkat, dimana pada tahun 2014 meningkat sebesar 

32,92%. Hal ini berarti pemberdayaan perempuan untuk mendukung peningkatan 

partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan mutlak diperlukan. 

Capaian sasaran Peningkatan dan penyelarasan pembangunan di segala 

bidang pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Karangasem dapat dijelaskan sebagai 

berikut :  

A. Pembangunan Lumbung Pangan  

 

 

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Tujuan Ketiga Tahun 2013-2014 
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Penyediaan cadangan pangan merupakan hal yang penting dalam antisipasi 

kerawanan pangan suatu wilayah. Penyediaan cadangan pangan merupakan suatu 

keharusan dan sudah menjadikan Standar Pelayanan Minimal dalam pelaksanaan 

Tugas-tugas Ketahanan Pangan. di Kabupaten Karangasem penyediaan cadangan 

pangan didahului dengan membangun sarana Gudang Lumbung Pangan. Pada Tahun 

2014 direncanakan di bangun Fisik Gudang Lumbung Pangan sebanyak 2 Unit dan 

semuanya sudah dapat diselesaikan 100 %, yaitu seperti daftar di bawah ini : 

 

No 

 

Lokasi 

 

Kelompok 

Pengelola 

 

Tahun 

Pembang

unan 

 

 

Sumber 

Dana 

Luas 

Bangunan 

(m2) 

 

Ket 

1 

 

 

 

 

2 

 

Banjar Dinas 

Bantas, Desa 

Baturinggit, 

Kecamatan Kubu 

 

 

Banjar Dinas 

Linggasana, 

Desa Bhuana 

Giri, 

Kecamatan 

Bebandem 

 

 

Kelompok 

MEKAR 

SARI 

 

 

 

Kelompok 

MEKAR 

PERTIWI 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

DAK 

 

 

 

 

 

DAK 

 

 

 

 

 

11x7 

 

 

 

 

 

11x7 

 

 

 

 

 

 



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 

PROVINSI BALI 

 

 

LAKIP Tahun 2014  232 

B. Pemberdayaan Lumbung Pangan  

 

Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Karangasem telah memiliki 10 

(sepuluh) unit Gudang Lumbung Pangan yang terdiri dari 9 (sembilan) lumbung 

pangan desa, termasuk 2 unit pembangunan gudang lumbung pangan desa  tahun 

2014 dan 1 (satu) unit gudang lumbung pangan pemerintah yang dibangun tahun 

2012. 

Berikut ini adalah data lumbung pangan desa yang telah diberdayakan dan 

difungsikan sesuai peruntukannya adalah sebagai berikut beserta data-data 

pendukungnya : 

 

No 

 

Lokasi 

 

Kelompok 

Pengelola 

 

Tahun 

Pembang

unan 

 

Sumber 

Dana 

 

Luas 

Bangunan 

(m2) 

1 Desa Dukuh, Kecamatan 

Kubu 

Pandan Mukti 

Raharja 

2010 Bansos 

APBN 

6x8 

2 Desa Tulamben, 

Kecamatan Kubu 

Harum Lestari 2011 DAK 6x9 
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3 Desa Sukadana, 

Kecamatan Kubu 

Catur Eka 

Boga 

2011 

 

DAK 6x9 

4 Desa Tianyar Tengah, 

Kecamatan Kubu 

Eka Budi 2011 

 

DAK 

 

6x9 

 

5 Desa Datah, 

Kecamatan Kubu 

Pemerintah 

Daerah 

2012 DAK 15X10 

 

6 Banjar Dinas Paleg, Desa 

Tianyar Timur, 

Kecamatan Kubu 

Kelompok Tali 

Lestari 

2013 

 

DAK 

 

6x9 

 

7 Banjar Dinas Juntal Kaja, 

Desa Kubu, 

Kecamatan Kubu 

Kelompok 

Mekar Sari 

 

2013 

 

DAK 

 

6x9 

 

8 Banjar Dinas Jumenang, 

Desa Bukit, 

Kec. Karangasem 

Kelompok 

Amerta Sari 

2013 

 

DAK 

 

6x9 

 

 

Untuk mencapai sasaran strategis diatas yang mana indikatornya adalah 

kemampuan olahraga ,seni dan budaya masyarakat yang meningkat dapat terukur 

dari terselenggaranya kompetisi olahraga (Porsenijar) yang dalam hal ini 

dimaksudkan untuk penjaringan atlet dan utusan seni yang akan ditampilkan pada 

kompetisi yang tingkatnya lebih tinggi yaitu di tingkat Provinsi dan Nasional. 

Kompetisi olahraga, seni dan budaya yang rutin dan berjenjang akan dapat 

melahirkan atlet dan utusan seni yang kompetitif sehingga bisa bersaing dalam 

kompetisi yang lebih tinggi. Hasil daripada kompetisi yang rutin dan berjenjang ini 

dapat terlihat dari keluarannya yang berupa raihan medali dalam Porsenijar tahun 

2013 tingkat Provinsi Bali yang walaupun dilihat dari peringkat, kontingen 
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Kabupaten Karangasem masih belum dapat memperbaiki peringkat. Untuk 

perolehan medali dapat dirinci sebagai berikut. 

Tabel 3.14 

Perolehan Medali PORSENIJAR 

Cabang 

raihan 

Emas Perak Perunggu 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Olahraga 13 19 20 20 32 38 

Seni 1  1 2 2  

Total 14  21 22 34 38 

Sumber : Laporan Porsenijar PNF-PO Disdikpora Kab. Karangasem 

Dari tabel di atas bahwa total raihan medali dari kontingen Kabupaten 

Karangasem adalah 79 medali yang diperoleh dari 10 cabang olahraga dan 13 cabang 

seni. Dari target yang digariskan dalam RPJMD yaitu 53 medali di tahun 2014, target 

tersebut dapat direalisasi melampaui target yang digariskan dalam RPJMD (target 

terlampaui). 

 Terbangunnya Jalan dan Jembatan 

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ini merupakan program bidang 

ke-Bina Marga-an yang meliputi kegiatan pembangunan jalan dan jembatan. Indikator 

kinerja ini adalah : Input, yaitu berupa dana Rp 47.803.533.739,00dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp 36.793.906.594,00Output,terbangunnya jalan dan jembatan 

kabupaten serta dokumen dalam 1 tahun. Capaian Kinerja Utama : di tahun 2014 untuk 

kegiatan pembangunan jalan dan jembatanbersumber dari APBD Kabupaten 

Karangasem dengan realisasi anggaran sebesar Rp 36.793.906.594,00atau sekitar 

76,97%. Sisa anggaran sebesar Rp. 11.009.627.145,00 dikembalikan ke kas daerah. 
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Program ini berlokasi di Kabupaten Karangasem dan terdiri dari 2 (dua) 

kegiatan yaitu Pembangunan Jalan serta Pembangunan Jembatan. Masing-masing 

kegiatan memiliki output berupa konstruksi jalan 34,65 km dan satu paket konstruksi 

jembatan 10 M’yang bersifat menambah asset dan hibah barang/jasa.Di dalam 

pelaksanaan ini terdapat beberapa hambatan/kendala antara lain: 

 Putus kontrak 

 Gagal tender 

 Terbangunnya Drainase / Gorong-gorong 

Pembangunan drainase/gorong-gorong merupakan kegiatan rutin 

dilaksanakan tiap tahunnya.Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Tata Ruang, Bangun-

bangunan dan Perumahan.Input, pembiayaan bersumber dari APBD Karangasem 

sebesarRp 1.121.354.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 893.954.641,00 atau 79,72% 

dari pagu. Output,terbangunnya saluran drainase gorong – gorong 1 kecamatan. 

Capaian Kinerja Utama, perencanaan saluran gorong-gorong dimaksudkan untuk 

mengurangi daya rusak air hujan/banjir terhadap konstruksi badan jalan, bangunan 

Tabel 3.3 Anggaran Kegiatan Pembangunan Drainase/Gorong-gorong 

Sumber : Doc. DPU Kab. Karangasem 2015 
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pelengkap jalan (senderan jalan) dan perumahan di sekitarnya. Diharapkan dengan 

perencanaan saluran drainase yang baik, dapat mengurangi resiko jebolnya jalan dan 

tergenangnya lingkungan perumahan akibat luapan air hujan/banjir. 

 

 

 

 Terpeliharanya Jalan dan Jembatan 

Pemeliharaan jalan atau jembatan yang dimaksud merupakan program ke-

Bina Marga-an yang meliputi 5 (lima) kegiatan yaitu pemeliharaan jalan/jembatan baik 

yang dilakukan secara rutin maupun berkala, kegiatan peningkatan jalan, dan kegiatan 

penanganan jalan. Program ini merupakan program dengan anggaran terbesar dengan 

jumlah pekerjaan terbanyak, khususnya pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan 

jalan.Adapundaftar kegiatan yang termasuk program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 

dan Jembatan periode 2010-2014 yang tidak dikerjakan pada tahun tertentu adalah : 

 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan (2010); 

 Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan (2010 ,2011); 

 Kegiatan Penyusunan Database Kondisi Jaringan Jalan Dan Jembatan (2010, 2011); 

 Kegiatan Pemeliharaan berkala jembatan kabupaten (2010, 2011); 

 Kegiatan Penanganan Jalan (2010, 2011). 

 

Tabel 3.4 Anggaran Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan 

Sumber : Doc. DPU Kab. Karangasem 2015 
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Input,tahun 2014 untuk program ini dari Anggaran Belanja Langsung 

DinasPekerjaan Umum Kabupaten Karangasem. Anggaran seluruh kegiatan bersumber 

dari APBD Karangasem; DAK dan optimalisasi DAK; Pendamping APBD; Dana Bagi 

Hasil Pajak Provinsi dan Dana Aspirasi DPRD Kabupaten Karangasem.Pagu anggaran 

untuk 5 (lima) kegiatan adalah Rp  39.924.398.460,00  dengan realisasi Rp  

38.453.916.700,00  atau sebesar 96,61% dari pagu. Sedangkan sisa anggaran sebesar 

Rp  1.352.789.160,00dikembalikan ke kas daerah.(Tabel 3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output, sesuai tabel 3.5 di atas, dapat dijelaskan bahwa  pemeliharaan jalan 

dan jembatan meliputi pemeliharaan 864,25m jembatan; pemeliharaan rutin 846.834 km 

jalan kabupaten; pemeliharaan berkala 242,897 km jalan kabupaten dengan kondisi 

Tabel 3.5 Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 

Sumber : Doc. DPU Kab. Karangasem 2015 
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rusak; peningkatan kualitas 118,092 km jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat; dan 

penanganan 3 (tiga) ruas jalan kabupaten. 

 

 

 

 

Capaian Kinerja Utama,berdasarkan tabel 3.6, dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan pembangunan jalan sehingga panjang jalan di kabupaten Karangasem 

bertambah 65,484 km. Pembangunan/rehabilitasi jalan ini sesungguhnya bertujuan 

untuk meningkatkan kondisi jalan namun belum bisa menjangkau seluruh ruas jalan di 

Kabupaten Karangasem akibat terbatasnya anggaran.Di beberapa kecamatan justru 

ditemukan adanya kerusakan karena padatnya lalu lintas kendaraan (LHR) terutama 

arus lalu lintas truk pembawa batu/pasir serta rendahnya kualitas pekerjaan. 

Tabel 3.6 Data Kondisi Jalan 2010 - 2015 

Sumber : Doc. DPU Kab. Karangasem 2015 
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Sedangkan untuk pekerjaan jembatan dan bough deuker pada tahun 2014 

lebih terfokus pada kegiatan pemeliharaan yang meliputi pekerjaan pengecatan besi dan 

beton, pemeriksaan konstruksi (expansion joint, reilling jembatan), dan perbaikan oprit 

jembatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ratio Jumlah Alat Berat/Operator 

Pengukuran tingkat indikator ini dilakukan dengan menghitung banyaknya 

alat berat yang laik pakai di tahun 2014. Input, sumber dana kegiatan ini adalah APBD 

Kabupaten Karangasem, dengan pagu anggaran sebesar Rp  450.001.850,00 dengan 

realisasi sebesar Rp  437.991.100,00  atau 97,33% sehingga dapat dikategorikan 

berhasil. 

 

 

 

Foto 1.1 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Sumber : Doc. DPU Karangasem, 2014 

Foto 1.2 Pemeliharaan Rutin Jembatan 

Sumber : Doc. DPU Karangasem, 2014 
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Output, berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 21 (dua puluh 

satu) unit alat berat yang tercatat sebagai aset di tahun 2011, 3 (tiga) diantaranya 

mengalami  kondisi rusak berat, 11 (sebelas) mengalami kondisi buruk, dan hanya 

tersisa 7 (tujuh) alat berat dalam kondisi cukup baik. Dapat disimpulkan bahwa terjadi 

penurunan kuantitas alat berat sebesar 33,34% dari tahun 2013. 

Capaian Kinerja Utama, pemeliharaan terhadap alat-alat berat ini sangat 

penting untuk dilakukan sebab Dinas Pekerjaan Umum mendapatkan pendapatan yang 

cukup besar dari sewa alat berat kepada rekanan yang membutuhkan dukungan alat 

berat di dalam penyelesaian pekerjaannya. 

 

 

Tabel 3.7 Data Kondisi Alat Berat 2014 

Sumber : Doc. DPU Kab. Karangasem 2014 
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 Berkembangnya informasi ke-PU-an 

Input, indikator ini terealisasimelalui pelaksanaan kegiatan Monitoring dan 

Evaluasi Kegiatan ke-PU-an yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Teknik. Kegiatan ini 

mencakup kegiatan monitoring terhadap seluruh pekerjaan fisik yang ditangani oleh PU 

dan dilaksanakan dalam tiga tahap yakni tahap awal, pertengahan dan akhir. Kegiatan 

ini juga melibatkan SKPD lain seperti Bagian Pengendalian Pembangunan (P2). 

 

 

 

Adapun output dari kegiatan ini adalah berupa laporan hasil monitoring dan 

evaluasi seluruh kegiatan ke-PU-an dalam satu tahun (2014).Kegiatan monitoring dan 

evaluasi yang dilakukan bermaksud untuk mengetahui kesesuaian kontrak dengan 

pekerjaan fisik lapangan, mutu/kualitas pekerjaan, permasalahan-permasalahan serta 

solusi dari permasalahan tersebut.Hambatan dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain: 

kurangnya staf teknis untuk melaksanakan monitoring dan pelaporan secara berkala; 

kurang tersedianya sarana transportasi serta kurangnya peran serta masyarakat dalam 

proses pengawasan/monitoring terhadap pekerjaan yang dilaksanakan di daerahnya. 

Oleh karena itu, diharapkan adanya penambahan tenaga teknis agar dapat melakukan 

monitoring/evaluasi ke seluruh kecamatan sesuai jadwal; adanya penyediaan sarana 

Tabel 3.15 Anggaran Program Pengembangan Informasi ke-PU-an 

Sumber : Doc. DPU Kab. Karangasem 2015 
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transportasi (mobil dan motor) untuk staf teknis yang dimaksud serta perlu diadakannya 

pembinaan terhadap masyarakat perihal pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya 

mengontrol kualitas pekerjaan yang dilaksanakan di daerahnya sehingga nantinya dapat 

memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang bersangkutan.Capaian Kinerja 

Utama, dalam hal ini keberhasilan memonitoring kegiatan fisik yang berjalan adalah 

terorganisirnya program dan kegiatan fisik ke-PU-an secar tertata. 

 Meningkatnya penataan bangunan baru yang memenuhi persyaratan tata ruang 

Input, indikator ini terealisasi melalui Program Pemantauan dan Penataan 

Ruang. Kegiatan ini ditangani oleh bidang TRBP bekerjasama dengan Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T), Bappeda, Kantor Satpol PP dan unsur ke-Desa-an 

untuk memastikan dan mengatur bahwa bangunan yang dimohonkan IMB telah 

memenuhi persyaratan tata ruang dan persyaratan teknis bangunan sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang ada dan peruntukan tata guna lahan yang telah ditetapkan 

dalam RDTR Kabupaten Karangasem. Adapun besarnya anggaran, realisasi dan 

prosentase realisasi terhadap pagu dapat dilihat dalam tabel 3.18 berikut ini. 

 

 

 

 

Tabel 3.18 Anggaran Program Penataan Ruang 

Sumber : Doc. DPU Kab. Karangasem 2015 
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Output, dari target pengadaan 100% bangunan baru di tahun 2014, yang 

terealisasi hanya 100%, pencapaian target fisik tercapai dan terealisasi dengan baik. 

Akan tetapi ada hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah 

kurangnya staf teknis untuk melaksanakan pemantauan lapangan serta kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan untuk bangunan yang dimiliki. 

Bahkan, sebagian besar masyarakat melanggar ketentuan yang berlaku. 

 Terlaksananya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur 

Indikator ini terealisasi melalui Program Pengadaan Tanah yang ditangani 

oleh bidang Sekretariat. Kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan tanah-tanah milik 

Pemerintah untuk penyediaan insfrastruktur daerah, khususnya untuk infrastruktur jalan 

dan jaringan air bersih/minum. 

Output,kegiatan ini adalah 52,00 % (12 persil lahan) dari 18 (delapan belas) 

persil yang menjadi target. 12 persil lahan tersebut berada di Kecamatan Rendang, 

Selat, Bebandem, Abang dan Kubu.Sedangkan realisasi anggaran hanya sebesar 9,10 % 

(Rp 106.724.350,00) dari pagu sebesar Rp 1.172.454.475,00 anggaran tersebut terbagi 

untuk belanja jasa Apraisal, belanja langsung pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja 

barang jasa, dan belanja pembebasan persil/lahan.  

Capaian Kinerja Utama,12 persil lahan yang telah dibebaskan, terdapat 6 

persil lahan yang baru sampai pada proses penilaian harga dari apresearl, sedangkan 

untuk proses pembebasannya akan dilaksanakan tahun berikutnya. 
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 Sasaran : Meningkatnya ketersediaan bahan pangan pokok 

 

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan suatu kondisi dimana 

ketersediaan bahan pangan pokok di Kabupaten Karangansem pada kondisi yang cukup 

dalam arti bahwa capaian konsumsi bahan pangan pokok minimal 116 Kg setara beras 

per kapita per tahun tersedia atau terpenuhi sehingga ketahanan pangan di Kabupaten 

Karangasem dapat terwujud. indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

Dari data yang tercantum dalam tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 

penyediaan bahan pangan pokok di kabupaten Karangasem telah mencapai sasaran, 

terbukti dari jumlah persediaan bahan pangan pokok setara beras per tahun yang 

menjadi indikator sasaran “meningkatnya ketersediaan bahan pangan pokok” dengan 

target 51.415,00 ton yang ditargetkan pada tahun 2014 mampu tercapai 72.047,41 ton 

Indikator Target Realisasi 

% 

Capai 

an 

 

Realisasi 

2013 

 

Realisasi 

2012 

Jumlah 

persediaan bahan 

pangan pokok 

setara beras per 

tahun  : 

      

- Beras 22.622,60 ton 38.664,95 ton 170,91 42.605,93 ton 40.672,55 ton 

- Jagung 9.768,85 ton 9.542,28 ton 97,68 15.534,65 ton 13.223,51 ton 

- Ubi Kayu 15.424,50 ton 20.790,32 ton 134,79 23.760,12 ton 19.047,79 ton 

- Ubi Jalar 3.599,05 ton 3.049,86 ton 84,74 4.848,97 ton 4.396,05 ton 

Jumlah 51.415,00 ton 72.047,41 ton 140,13 86.749,67 ton 77.339,90 ton 
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atau sekitar 140,13%. Persediaan bahan pangan pokok setara beras tersebut meliputi 

beras, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.  Kalau dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 

capaian kinerja di tahun 2014 mengalami penurunan dari 86.749,67 ton menjadi 

72.047,41 ton atau menurun 14.702,26 ton atau  sekitar 16,94%. Adapun beberapa hal 

yang mempengaruhi terjadinya penurunan kinerja sasaran kalau dibandingkan dengan 

tahun 2013 adalah : 

a. Terjadinya kemarau panjang atau mundurnya musim hujan di tahun 2014 berakibat 

pada tanaman kekurangan air sehingga terjadi gagal panen di beberapa subak yang 

tersebar di Kecamatan Sidemen, Bebandem, Karangasem dan Manggis;  

b. Adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 

c. Masih banyak petani yang belum melaksanakan pemupukan berimbang dan 

kurangnya penerapan prinsip 6 tepat di tingkat lapang; 

d. Penerapan pergiliran varietas di tingkat lapang masih rendah, petani cenderung 

memilih varietas yang mereka sukai; 

e. Pengambilan sampel/ubinan padi untuk tahun 2014 kebetulan dilaksanakan pada 

lahan – lahan yang mengalami kekeringan sehingga hasilnya kurang memuaskan. 

Sebagai gambaran, bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen 

pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka 

apa yang diperjanjikan setiap tahunnya antara Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

dan Hortikultura Kabupaten Karangasem selaku Pihak Pertama dengan Bupati 

Karangasem  selaku Pihak Kedua, yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja 

(PK) perlu dilakukan analisis, terdapat 1 (satu) program yang paling dominan terhadap 

pencapaian sasaran strategis “meningkatnya Ketersediaan Bahan Pangan Pokok” yaitu 
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Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang terdiri dari beberapa kegiatan yang 

berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya ketersediaan bahan 

pangan pokok”,  kegiatan dimaksud antara lain :  

1) Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija 

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya/terobosan Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem dalam menjawab tantangan 

dimana semakin kompleknya permasalahan di sektor pertanian seperti 

meningkatnya kebutuhan pangan akibat bertambahnya jumlah penduduk, alih 

fungsi lahan yang tidak terkendali sebagai dampak dari pengembangan / 

pembangunan sektor – sektor yang lainnya seperti sektor pariwisata, perumahan 

dan sebagainya sehingga perlu dilakukan upaya untuk dapat meningkatkan 

produktivitas/produksi melalui salah satu kegiatan yaitu Pengembangan 

Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija. Kegiatan Pengembangan Intensifikasi 

Tanaman Padi, Palawija tahun 2014 menyasar pada pengembangan 2 komoditas 

bahan pangan utama yaitu padi dan jagung. Untuk pengembangan padi 

dialokasikan di 7 Kecamatan kecuali Kubu sebanyak 1.560 ha dan jagung 100 ha 

dialokasikan di Kecamatan Kubu.  

2) Kegiatan Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering, kegiatan ini bertujuan untuk 

mengangkat potensi lahan kering yang dimiliki mengingat Kabupaten Karangasem 

hampir 76.814 Ha atau 91,49 % wilayahnya merupakan lahan kering/bukan lahan 

sawah dan lahan bukan pertanian, hanya 7.154 Ha atau 8,50% merupakan lahan 

sawah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu mengoptimalkan 
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pemanfaatan lahan kering di Kabupaten Karangasem sehingga lahan yang tadinya 

kurang diusahakan, lahan tidur dapat dioptimalkan menjadi lahan produktif dan 

mampu menghasilkan, disamping itu dengan pemanfaatan lahan kering ini 

diharapkan mampu meningkatkan potensi sumber – sumber pangan lokal yang 

nantinya dapat meningkatkan ketahanan pangan daerah. Adapun jenis bantuan yang 

diberikan melalui kegiatan ini berupa : bibit tanaman, pupuk organik, traktor, 

cubang dan jalan produksi. 

3) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lahan dan air,  kegiatan ini dibiayai 

dari dana DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2014 dan APBD Kabupaten 

Karangasem, dimana kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan/ menyiapkan/ 

memperbaiki sarana dan prasarana pertanian agar dapat bermanfaat dan berfungsi 

dengan baik sehingga dapat membantu petani dalam melakukan kegiatan usaha 

taninya, kegiatan dimaksud untuk tahun 2014 meliputi  penyediaan sarana dan 

prasarana lahan berupa Jalan Usaha Tani (JUT) sedangkan untuk Jaringan Irigasi 

tidak tertuang di menu Juknis sehingga kegiatan ini tidak dialokasikan. Penyediaan 

sarana dan prasarana ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan 

produktivitas/produksi tanaman pangan khususnya padi. 

4) Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Organisme 

pengganggu tanaman (OPT) merupakan salah satu ancaman dalam peningkatan 

produksi tanaman pangan maupun hortikultura. Akibat serangan OPT pada tanaman 

dapat mempengaruhi kuantitas maupun kualitas produksi, yang pada akhirnya 

berakibat/berdampak pula terhadap pendapatan petani. Untuk mengatasi atau 

mengurangi kerugian akibat serangan OPT maka perlu dilakukan pengendalian 
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OPT. Dalam kegiatan  pengendalian, petani diberikan pembinaan, pengawalan, dan 

difasilitasi terutama dalam rangka pengendalian OPT dimaksud sehingga petani 

mau dan mampu melakukan dan menghadapi permasalahan di tingkat lapangan/di 

tingkat usaha tani. 

5) Kegiatan Pengamanan Produksi Gabah/Beras, Dalam rangka mengamankan 

produksi gabah/beras Nasional serta antisifasi dan respon cepat untuk menghadapi 

kondisi iklim ekstrim maka kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan 

disamping merupakan amanat dari INPRES 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan 

Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim. Karena 

keterbatasan anggaran pada APBD maka tidak semua poin yang tertuang dalam 

Inpres 5 Tahun 2011 dapat kita laksanakan, namun demikian kita tetap berupaya 

dengan melakukan kegiatan seperti gerakan pengendalian OPT padi, memberikan 

bantuan benih padi, traktor, pupuk organic serta menyiapkan pestisida dan alat 

pengempos tikus untuk antisipasi bilamana terjadi serangan hama maupun penyakit 

pada tanaman padi, yang merupakan dampak dari kondisi iklim ekstrim. 

Dari uraian program dan kegiatan dominan yang diperjanjikan pada dokumen 

Penetapan Kinerja (PK) dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis berikut indikator 

kinerjanya dapat terlaksana dengan baik. faktor lain selain program dan kegiatan yang 

diuraikan di atas, yang sangat mendukung pencapaian target Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun 2014 adalah iklim, kondisi 

iklim sangat berpengaruh terhadap perkembangan hama dan penyakit,  dari data yang 

ada dapat disampaikan bahwa serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada 

tanaman padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar terkategori ringan pada tahun 2014, dari  
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data luas tanam padi 12.266 Ha yang mengalami serangan hanya seluas 570 Ha, 

walaupun dengan intensitas ringan tentu kondisi ini berdampak pula pada produktivitas 

/produksi. serangan OPT tersebut dapat disebabkan oleh hama maupun oleh penyakit. 

Serangan hama dan penyakit pada tanaman padi yang tercatat pada data luas tambah 

serangan meliputi hama tikus 138 ha, penggerek batang 62 ha, walang sangit 64 ha, 

putih 59 ha, wereng coklat 9 ha, trips 21 ha dan ulat grayak 9 ha, sedangkan  penyakit 

yang menyerang tanaman padi seperti tungro seluas 133 ha, xanthomonas 23 ha, blast 

50 ha, busuk pelepah 1 ha, helminthos 1 ha, Kemudian untuk komoditas jagung, ubi 

kayu dan ubi jalar tidak tercatat ada serangan OPT.  

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem dalam meningkatkan 

produktivitas komoditas baik tanaman pangan maupun hortikultura yang dikembangkan 

dan menjadi unggulan di Kabupaten Karangasem. indikator dan capaian kinerja dari 

sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Indikator 

 

Target  

 

Realisasi  

 

% 

Capai 

an 

 

Realisasi 

2013 

 

Realisasi 

2012 

Jumlah 

produktivitas 

komoditas 

pertanian 

unggulan daerah 

: 

     

 Kacang 

Tanah 

11,70kw/ha 11,28 kw/ha 96,41  19,79 kw/ha 11,94 kw/ha 

 Salak 4,40 kg/phn 4,76 kg/phn 108,18 3,65 kg/phn 4,23 kg/phn 
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Komoditas kacang tanah dan salak merupakan komoditas unggulan 

Kabupaten Karangasem, mengingat komoditas ini termasuk komoditas yang spesifik 

lokasi, sangat cocok dengan lokasi yang ada di Kabupaten Karangasem, sehingga dapat 

berkembang dan mampu berproduksi dengan baik disamping didukung oleh luas lahan 

yang sangat memadai. Dari data yang tercantum dalam tabel dapat dijelaskan bahwa 

produktivitas komoditas pertanian unggulan daerah dalam hal ini Kacang tanah, dari 

target 11,70 kw/ha yang ditargetkan mampu tercapai 11,28 kw/ha atau sekitar 96,41%. 

Pencapaian ini tentu sangat didukung oleh kondisi iklim, curah hujan yang cukup 

terutama untuk Kecamatan Kubu yang sangat tergantung dari air hujan, disamping 

gangguan hama dan penyakit yang terjadi sehingga berpengaruh pada pertanaman dan 

produksi kacang tanah. Sedangkan untuk komoditas Salak dari target 4,40 kg/pohon 

mampu terealisasi 4,76 kg/pohon, capain diatas target tersebut sebagai dampak adanya 

pengembangan kawasan salak gula pasir tahun 2010 sudah mulai berproduksi dengan 

baik, kalau kita lihat data jumlah tanaman salak tahun 2014 sejumlah 8.370.429 pohon 

lebih kecil dari tahun 2013 sejumlah 8.431.412 pohon namun produktivitas tahun 2014 

lebih baik dengan kisaran angka 4,76 kg/pohon sedangkan tahun 2013 produktivitasnya 

3,65 kg/pohon, sehingga dalam kaitannya dengan provitas tadi tahun 2014 produksinya 

lebih tinggi yaitu 29.992 ton dan tahun 2013 produksinya 26.603 ton. 

Analisis dilakukan terhadap pencapaian kinerja instansi secara keseluruhan 

setelah membandingkannnya dengan kinerja sebelumnya. Berdasarkan analisis yang 

dilakukan secara mandiri, dapat disimpulkan bahwa kinerja Bagian Ekonomi Setda 

Kabupaten Karangasem pada Tahun 2014 tercapai dengan angka capaian rata – rata  

kurang lebih 94,13% . 
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Adapun analisis capaian kinerja pada Bagian Ekonomi dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

3.2.1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. 

Indikator Kinerja 

Utama 

Target 

Renstra/RP

JMD 

Realisasi 

s/d Tahun 

2013 

Tahun 2014 

Target Realisasi Capaian 

Persentase 

peningkatan 

kinerja 

perusahaan 

daerah air minum 

1 

perusahaan 

1 

perusahaan 

1 

perusahaan 

1 

perusahaan 

100% 

 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem merupakan 

Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang bergerak dalam bidang 

pelayanan air bersih. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem 

didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Tk.II Kabupaten Karangasem Nomor 

02/Perda/ 1976 tanggal 29 Juni 1976 dan telah diundangkan dalam lembaran Daerah 

Kabupaten Daerah Tk.II Karangasem Nomor 6 Tahun 1981 Seri D Nomor 4. Modal 

dasar perusahaan pada saat pendirian adalah seluruh kekayaan Perusahaan Air Minum 

(PAM). 

Tujuan pendirian perusahaan sesuai Peraturan Daerah diatas adalah turut serta 

melaksanakan : 

a. Pembangunan daerah 
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b. Pembangunan ekonomi nasioanal pada umumnya dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan lapangan 

usaha yang telah ditetapkan serta membina ketenaga kerjaan dalam perusahaan 

daerah, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 

Fungsi PDAM Kabupaten Karangasem adalah mengusahakan penyediaan air 

bersih untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Karangasem dan sekitarnya. Dalam 

rangka menjalankan fungsi tersebut kegiatan perusahaan meliputi : 

a. Mengolah sumber air untuk memperoleh air bersih dan menyalurkannya kepada 

pelanggan. 

b. Membangun jaringan transmisi dan distribusi dalam rangka untuk mengoptimalkan 

penyaluran air bersih kepada masyarakat di wilayah kerjanya. 

c. Melakukan pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi untuk menekan 

kebocoran/kehilangan air. 

Dalam perkembangan usaha Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Karangasem dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan. Dalam dua 

tahun terakhir PDAM telah memperoleh laba. Keberhasilan ini didukung dengan 

peningkatan cakupan wilayah pelayanan dan menurunnya tingkat kebocoran pipa 

distribusi dan transmisi, serta meningkatnya kinerja para karyawan. 

  Untuk mengoptimalkan penanganan Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Karangasem dalam rangka peningkatan perolehan pendapatan dan pelayanan 

kepada konsumen secara optimal perlu adanya pembinaan secara kontinyu. 
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3.2.5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 

a.  Kegiatan Pengembangan Pasar dan distribusi barang / produk. 

 Indikator 

Kinerja Utama 

Target 

Renstra/RP

JMD 

Realisasi 

s/d Tahun 

2013 

Tahun 2014 

Target Realisasi Capaian 

Persentase 

peningkatan 

efesiensi 

perdagangan 

dalam negeri 

1 pasar 1 pasar 1 pasar 1 pasar 100% 

  

Lokasi kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Brang/Produk 

dilaksanakan di tiga Kecamatan  yaitu Kecamatan Karanagsem, Kubu dan Rendang. 

Kegiatan yang dilaksanakan adalah DED Pasar Bunga Menanga, Pasar Umum 

Menanga, dan Tukad Belatung serta Pembangunan Pasar Umum Amlapura Timur serta 

Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional serta Pengelolaan Pusat Seni dan Kerajinan 

Tradisional.  

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar 

 Indikator 

Kinerja Utama 

Target 

Renstra/RP

JMD 

Realisasi 

s/d Tahun 

2013 

Tahun 2014 

Target Realisasi Capaian 

Persentase 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana pasar 

yang terpelihara 

2 pasar 2 pasar 2 pasar 2 pasar 100% 
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Lokasi kegiatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar dilaksanakan 

Kabupaten Karangasem yitu di Kecamatan Rendang, Karangasem dan Selat.  

 

Kegiatan Pelaksanaan ACI Pura Melanting. 

 

 Indikator 

Kinerja Utama 

Target 

Renstra/RP

JMD 

Realisasi 

s/d Tahun 

2013 

Tahun 2014 

Target Realisasi Capaian 

Jumlah unit pasar 

yang mengadakan 

aci di Pura 

Melanting ( Kec. 

Karangasem, 

Kubu dan 

Bebandem) 

5 pasar 5 pasar 5 pasar 5 pasar 100% 

 

Pengukuran kinerja kegiatan dilaksanakan yaitu dengan menganalisis capaian 

antara input – output – outcome masing – masing kegiatan sesuai dengan target yang 

ditetapkan. 

Dalam tahun 2014 Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karangasem 

menetapkan 3 (tiga)  sasaran yang ingin dicapai. Dari ketiga sasaran tersebut 

selanjutnya diukur dengan menetapkan indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian 

kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-

masing indikator kinerja sasaran.  Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing 

indikator yaitu sebagai berikut : 
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No 

 

Sasaran 

Indikator Kinerja 

Uraian Target Realisasi % 

3. Meningkatnya 

penganekaragam

an konsumsi 

pangan berbasis 

sumber daya 

lokal (P2KP) 

 

Jumlah Pameran dan 

Promosi Diversifikasi 

Pangan yang 

dilaksanakan 

 

Jumlah rapat 

konsultasi/koordinasi 

Dewan Ketahanan 

Pangan 

 

Jumlah penyelenggaraan 

peringatan Hari Pangan 

Sedunia 

 

Jumlah pelatihan 

pengolahan pangan 

lokal 

 

Jumlah terbinanya 

kelompok wanita 

pengolah pangan lokal 

dan B2SA 

 

Jumlah skor Pola 

Pangan Harapan yang 

dicapai 

 

 

1 paket 

 

 

 

 

1 paket 

 

 

 

 

1 paket 

 

 

 

1 angkatan 

30 orang 

 

 

10 

kelompok 

93,3 % 

 

 

 

1 paket 

 

 

 

 

1 paket 

 

 

 

 

1 paket 

 

 

 

1 angkatan 

30 orang 

 

 

10 

kelompok 

90,24 % 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

96,7 
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Jumlah operasi 

keamanan pangan 

 

 

10 kali 

 

 

16 kali 

 

 

160 

 

A. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

 

 

Promosi diversifikasi pangan memegang peranan yang penting dalam upaya 

mempercepat pemahaman dan pemasyarakatan penganekaragaman konsumsi pangan. 

Meningkatkan daya saing dan meningkatkan nilai tambah produk pangan khususnya 

pangan lokal. Pemasyarakatan produk yang dihasilkan termasuk produksi usaha 

pertanian, karena dengan promosi konsumen ataupun pelaku usaha sebagai pemasok / 
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pemakai produk akan mengetahui produk yang kita hasilkan dan kita bisa mengetahui 

produk yang bagaimana mereka inginkan atau butuhkan. 

 Promosi diversifikasi pangan dilaksanakan sebanyak 1 paket, yaitu melalui 

Lomba Pemantapan Ketahanan Pangan, Demo pengolahan pangan lokal pada 10 KWT, 

dan Promo menu makanan khas Kabupaten Karangasem.  

B. Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan  

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan pada Tahun 2014  

dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan peringatan Hari Pangan Sedunia ( 

HPS ) Tingkat Kabupaten pada tanggal 8 Desember 2014, bertempat di Wantilan Pemda 

Kabupaten Karangasem.  

 

Dewan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan 

Keputusan Bupati Karangasem Nomor 452 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Karangasem (SK 

terlampir) mempunyai tugas sebagai berikut : 
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1. Merumuskan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek 

ketersediaan, distribusi, konsumsi, mutu gizi dan keamanan pangan, 

2. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan di 

Kabupaten. 

Dewan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Karangasem dalam 

menjalankan fungsinya dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang memiliki tugas yaitu  

menghimpun, mengolah dan menganalisa dalam menginterpretasikan hasil, 

mengumpulkan, menyajikan dan membuat laporan rutin, bulanan, triwulan dan tahunan 

mengenai aspek ketersediaan, aspek distribusi dan pemantauan harga serta aspek 

konsumsi, mutu gizi dan keamanan pangan. Dalam Rapat / Koordinasi Dewan 

Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 masing-masing Pokja 

melaporkan hasil kerjanya sesuai tugas dan fungsinya, yaitu: 

1. Kelompok Kerja Ketersediaan Pangan (Pokja I) 

2. Kelompok Kerja Distribusi Pangan (Pokja II) 

3. Kelompok Kerja Konsumsi dan Keamanan Pangan (Pokja III) 

 

C. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pangan Sedunia 

Penyelenggaraan peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Kabupaten Tahun 

2014  dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2014, bertempat di Wantilan Pemda 

Kabupaten Karangasem dan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan setelah berakhirnya 

kegiatan Peringatan Hari Pangan Sedunia   Tingkat Nasional yang dalam Tahun 2014 

dipusatkan di Makasar, Sulawesi Selatan yang berlangsung dari tanggal 6 s.d. 11 

November 2014 dan setelah pelaksanaan peringatan HPS Tingkat Provinsi yang 
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dilaksanakan di Wantilan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, 

Kabupaten Gianyar pada tanggal 29 Oktober 2014.  

 

 

Peringatan Hari pangan Sedunia Tingkat Kabupaten Tahun 2014, 

penyelenggaraannya berjalan sukses dengan  beberapa kegiatan : 

1. Pameran/Promosi Produk Olahan Segar dan Kering  

Pameran ini memamerkan produk unggulan dari masing-masing Kelompok Wanita 

binaan Kantor Ketahanan Pangan se-Kabupaten Karangasem.   

2. Penyerahan Hadiah dan Piagam Penghargaan 

 Penyerahan hadiah uang dan piagam penghargaan kepada juara Lomba 

Ketahanan Pangan Kabupaten Karangasem Tahun 2014 

 Penyerahan hadiah uang dan piagam penghargaan kepada juara Lomba 

Pengembangan Pekarangan Sekolah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 
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 Penyerahan hadiah uang dan piagam penghargaan kepada juara Lomba Cipta 

Menu Kabupaten Karangasem Tahun 2014. 

 Penyerahan Piagam Penghargaan kepada PPL pendamping desa KWT 

berprestasi Tahun 2014. 

 Serah terima pengelolaan gudang lumbung pangan desa. 

 Penyerahan piagam penghargaan kepada Juara Lomba Ketahanan Pangan 

Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2014.  

3. Promosi Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) 

 

 

D.  Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal 

Untuk hidup sehat, aktif, cerdas dan produktif, setiap individu harus 

mengkonsumsi aneka ragam pangan secara seimbang dari berbagai jenis tanaman, 

ternak, dan ikan sebagai sumber karbohidrat, protein serta vitamin dan mineral, karena 

tidak ada satu pun bahan pangan yang mempunyai kandungan gizi lengkap.  
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Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, Kantor Ketahanan Pangan 

Kabupaten Karangasem dalam Tahun 2014, memberikan pelatihan tentang pengolahan 

pangan lokal  kepada 30 (tiga puluh) peserta dari perwakilan 10 Kelompok Wanita  

binaan se-Kabupaten Karangasem, dengan materi pelatihan sebagai berikut : 

 

No. 

 

Materi Pelatihan 

Jumlah 

Jam Pelajaran 

1 Praktek Demo Olahan Kue Non tepung Terigu 8 

2 Praktek Demo Pengolahan Pangan Lokal 8 

3 Konsumsi Pangan Beragam, bergizi, Berimbang dan Aman 

melalui Pemanfaatan Pekarangan 

2 

4 Kebijaksanaan Pembangunan Ketahanan Pangan dan Gerakan 

P2KP tahun 2014 

2 

5 Konsumsi Pangan B2SA melalui pemanfaatan Pekarangan 2 

6 Konsumsi Rumah Tangga dengan Gizi seimbang melalui 

pemanfaatan pekarangan 

2 

7 Produk Pekarangan aman 2 

 Jumlah 24 jam 

 

E. Pembinaan Kelompok Wanita Pengolah Pangan Lokal dan B2SA 

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah terpenuhinya pangan yang 

cukup bagi setiap warga dalam jumlah dan mutu, bergizi, aman, beragam dan 

terjangkau. Kondisi tersebut antara lain tercermin dari kuantitas dan kualitas konsumsi 

pangan. Pengetahuan merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki agar 

setiap orang dapat memilih dan mengkonsumsi makanan dengan baik. Guna memotivasi 
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masyarakat agar mau mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan 

aman (B2SA), setiap unit kerja yang terkait dengan ketahanan pangan dan kelompok 

masyarakat perlu melakukan sosialisasi maupun gerakan secara terus menerus untuk 

dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengubah pola konsumsi 

pangan masyarakat menuju B2SA.  

Salah satu bentuk kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kantor 

Ketahanan Pangan adalah “Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman 

(B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal”. Lomba tersebut dimaksudkan agar setiap 

individu yang bertanggung jawab dalam menentukan dan menyediakan menu keluarga 

sehari-hari dapat menyajikan menu yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Menu 

yang disajikan adalah menu B2SA berbasis sumber daya 

lokal yang dapat diterapkan sebagai 

menu keluarga sehari-hari, dan 

bukan hanya pada saat lomba 

saja.  

Adapun pelaksanaan Lomba 

Cipta Menu Tahun 2014, 

penyusunan menu 

pangan sumber 

karbohidrat 

menggunakan 

pangan lokal 
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selain beras dan terigu. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras 

sebagai pangan pokok sekaligus mendorong penggunaan pangan lokal seperti jagung, 

singkong, ubi jalar, sagu, sukun, pisang, dan sejenisnya dengan tetap memperhatikan 

prinsip B2SA.  

Tujuan diselenggarakannya Lomba Cipta Menu B2SA Berbasis Sumber 

Daya Lokal adalah untuk :  

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi 

pangan  B2SA untuk meningkatkan kualitas hidupnya.  

2. Mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat pada umumnya 

dan ibu rumah tangga khususnya dalam memilih, menentukan, 

menyusun, dan menciptakan menu B2SA berbasis sumber daya lokal.  

3. Membangun budaya keluarga untuk mengkonsumsi aneka menu 

makanan  B2SA untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari, dengan 

memanfaatkan potensi pangan yang ada di sekitar rumah (pekarangan).  

Konsumsi pangan yang belum optimal, sangat dipengaruhi oleh kebiasaan 

perilaku konsumsi pangan penduduk yang belum baik. Saat ini, pengetahuan, 

keterampilan, dan kesadaran masyarakat untuk menyediakan, memilih dan 

mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman masih rendah. 

Dengan demikian, Sosialisasi pangan bergizi, beragam, seimbang, dan aman perlu 

diadakan untuk masyarakat. Pola makan yang baik harus diajarkan dan ditanamkan 

sejak usia dini, hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan sosialisasi dan promosi 

kepada masyarakat, khususnya Kelompok Wanita Tani yang ada di Kabupaten 
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Karangasem. Hal ini sejalan dengan salah satu program yang tertuang dalam kebijakan 

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). 

Dalam Tahun 2014 ini, Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karangasem 

sesuai dengan Penetapan Kinerja memberikan pelatihan tentang pengolahan pangan 

lokal  kepada 10 (sepuluh) Kelompok Wanita  se Kabupaten Karangasem, seperti yang 

tercantum dalam daftar di bawah ini : 

No  

Nama 

Kelompok 

Lokasi 

Banjar Dinas Desa Kecamatan 

1 Bais Enjung Munti Gunung Tianyar Barat Kubu 

2 Bayu Segara Asih Baturinggit Kaja Baturinggit Kubu 

3 Eka Budi Lestari Bunglada Tianyar Tengah Kubu 

4 Putri Lestari Cemara Tebel Bhuana Giri Bebandem 

5 Giri Winangun Tukad Sabuh Duda Utara Selat 

6 Putri Mandiri Juwuk Legi Duda Timur Selat 

7 Kenanga Indah Kel. Karangasem Kel. Karangasem Karangasem 

8 Kerta Wiana Tengah Kel. Padangkerta Karangasem 

9 Sari Mekar Segah Nongan Rendang 

10 Buitan Karya Buitan Manggis Manggis 

 

Dalam Tahun 2014, terdapat 8 KWT yang mewakili masing-masing 

Kecamatan di Kabupaten Karangasem yang ikut Lomba Cipta Menu Tingkat 
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Kabupaten. Adapun Pemenang atau daftar nama juara Lomba Kelompok Binaan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Kategori Lomba Cipta Menu 

Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sesuai dengan Keputusan 

Bupati Nomor 751/HK/2014 adalah sebagai berikut : 

 

 

No 

 
 

Nama Kelompok 

 

Alamat/Lokasi 

 

Juara 

 

Hadiah (Rp) 

 

1 

 

Kelompok Wanita 

Putri Mandiri 

 

Banjar Dinas Juwuk 

Legi, Desa Duda 

Timur, Kec. Selat 

 

Juara I 

 

2.000.000,- 

dan Piagam 

Penghargaan 

 

 

2 

 

Kelompok Wanita 

Buitan Karya 

 

 

Banjar Dinas Buitan, 

Desa Manggis, Kec. 

Manggis 

 

 

Juara II 

 

1.500.000,- 

dan Piagam 

Penghargaan 

 

3 

 

Kelompok Wanita 

Bais Enjung 

 

 

Banjar Dinas Munti 

Gunung, Desa 

Tianyar Barat, Kec. 

Kubu 

 

Juara III 

 

1.250.000,- 

dan Piagam 

Penghargaan 

 

F. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Karangasem 

 

 “Indonesia Sehat 2015” 

merupakan salah satu 

agenda dalam 

pembangunan nasional 

dalam rangka mewujudkan 

kualitas sumber daya 

manusia yang sehat, 

cerdas, produktif dan 

mandiri.  
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Meningkatkan status gizi penduduk merupakan basis pembentukan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Melaksanakan pemantauan konsumsi dan status gizi 

penduduk secara berkala diberbagai tingkat administrasi menjadi sangat penting untuk 

mengetahui besaran masalah yang perlu segera ditanggulangi. 

Pemantauan secara berkala mengenai konsumsi dan status gizi penduduk 

sangat diperlukan untuk mengantisipasi berbagai gejolak yang mungkin terjadi seperti 

krisis ekonomi, kerawanan pangan dan lain sebagainya. Penduduk miskin di pedesaan, 

terutama yang tidak mencukupi cukup lahan pertanian, dan penduduk miskin di daerah 

kumuh perkotaan merupakan kelompok masyarakat yang pertama kali akan mengalami 

kekurangan gizi pada saat terjadi krisis atau kerawanan pangan. 

Direktorat Gizi Masyarakat Departemen Kesehatan, melaksanakan 

Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) sejak Tahun 1995 dan secara berkala dilakukan 

setiap tahun. Hasil analisis PKG merujuk rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan 

dan Gizi yang menyebutkan bahwa rata-rata konsumsi kalori per orang per hari adalah 

2.150 KKal dan 46,2 gram untuk protein. Rumah tangga yang individunya 

mengkonsumsi kalori dan protein kurang dari 70% dari nilai rata-rata tersebut dinilai 

sebagai rumah tangga yang bermasalah dalam hal kecukupan konsumsi pangan sehari-

hari (rumah tangga deficit kalori dan/atau protein). 

Analisis PKG 1995 sampai dengan 1998, secara umum memantau bahwa 

secara nasional rata-rata konsumsi kalori protein sudah mendekati kecukupan yang 

dianjurkan. Akan tetapi jika dilihat distribusinya maka masih terlihat 30% - 50% rumah 

tangga mengkonsumsi kurang dari 70% dari kecukupan. 
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Pemantauan konsumsi Gizi ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan 

secara berkala, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan prediksi kebutuhan 

konsumsi pangan di wilayah kerja masing-masing. Skor PPH dapat digunakan oleh 

Kabupaten dalam melaksanakan PKG agar ketahanan pangan tingkat rumah tangga bisa   

selalu diketahui. Hasil dari PKG dapat dipergunakan sebagai masukan pemerintah 

daerah untuk perencanaan pembangunan dan gizi. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

adalah Survey kondisi yang menggambarkan tingkat capaian diversifikasi pangan di 

masyarakat. Capaian skor PPH merupakan salah satu  indicator   Kinerja   Utama   

(IKU) Pembangunan Ketahanan Pangan,  sehingga setiap tahun dilakukan survey PPH 

untuk mengetahui tingkat pencapaiannya.   

Memperoleh gambaran tingkat konsumsi energi dan protein di tingkat 

kabupaten, memperoleh gambaran besaran defisit energi dan protein pada rumah tangga 

di kabupaten serta untuk menilai gambaran keanekaragaman pangan di tingkat rumah 

tangga adalah merupakan tujuan khusus dari pelaksanaan survey PPH disamping tujuan 

umum seperti disebutkan di atas tadi. 

Kesimpulan Laporan Survey PPH Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tim 

Survey Pola Pangan Harapan Kabupaten Karangasem (Dinas Kesehatan) adalah sebagai 

berikut : 

 Jumlah Desa yang menjadi sampel Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) Tahun 2014 

adalah 16 Desa dengan 55 sampel setiap desa yang ada di Kabupaten Karangasem 

dan pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli 2014. 
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 Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden 

mengenai frekwensi makan, jumlah orang yang makan baik makan pagi, siang dan 

sore/malam, jumlah dan jenis bahan makanan yang dimakan pada hari kemarinnya. 

 Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk Energi sebanyak 2.000 KKal. Dari hasil 

survey menunjukkan bahwa konsumsi energy telah mencapai 2.266,25 KKal atau 

mencapai 113,31% dari AKG. 

 Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk protein yang dianjurkan sebanyak 52 gram. 

Dari hasil survey menunjukkan angka Angka Konsumsi Protein telah mencapai 

77,83 gr atau sebesar 149,66% dari AKG. 

 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang harus dicapai dalam penganekaragaman 

jenis bahan makanan pada setiap rumah tangga adalah 80. Dari hasil survey 

menunjukkan skor PPH telah mencapai 90,24 % yang berarti tingkat konsumsi 

masyarakat rata-rata sudah cukup beragam.  

 Berikut ini pencapaian skor PPH alam beberapa tahun terakhir  

 

Indikat

or 

 

 

Tahun 2011 

 

 

Tahun 2012 

 

Tahun 2013 

 

Tahun 2014 

Target 

% 

Realisas

i 

% 

Target 

% 

Realisasi 

% 

Target 

% 

Realisasi 

% 

Target 

% 

Realisasi 

% 

 

Skor 

PPH 

 

 

90,6 

 

87,32 

 

91,5 

 

87,53 

 

92,4 

 

89 

 

93,3 

 

90,24 

 

 Realisasi keragaman konsumsi masyarakat Kabupaten Karangasem yang tercermin 

dari skor PPH tersebut di atas menunjukkan  trend positif artinya mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, dan pencapaian skor tersebut sudah melampaui 

standard skor PPH Kabupaten yang dipatok Dinas Kesehatan adalah 80. 
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 Namun skor PPH Kabupaten Karangasem tersebut di atas belum memenuhi target 

sesuai target yang dipasang di RPJMD Kabupaten, terjadi kesalahan pemasangan 

target yang seharusnya dilakukan revisi dan disesuaikan dengan keadaan di daerah. 

 

G. Operasi Keamanan Pangan 

Untuk mengetahui tingkat keamanan pangan, Kantor Ketahanan Pangan 

Kabupaten Karangasem menyelenggarakan operasi keamanan pangan untuk 

melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengembangan konsumsi pangan serta 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan yang 

pelaksanaannya melibatkan Tim Operasi Keamanan Pangan yaitu Tim Pembina Mutu, 

Keamanan Pangan (sesuai SK Bupati Nomor 87/HK/2014) terdiri dari Kepala Kantor 

Satuan Polisi Pamong Praja, unsur Distan TPH, unsur Diskes, unsur Bagian Hukum dan 

HAM, unsur Polres Karangasem,  unsur PKK, unsur Disperindag dan dari Tim Teknis 

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karangasem.  

Dalam Tahun 2014, Tim Operasi Keamanan Pangan Kabupaten Karangasem 

telah melaksanakan operasi keamanan pangan dengan menyasar ke pasar-pasar untuk 

mengetahui tingkat cemaran bahan pangan dengan mengambil sampel beberapa jenis 

bahan pangan seperti buah apel, tomat, buncis, wortel, kentang, terong, kangkung, sawi 

dan jenis sayuran lainnya dan selanjutnya sampel tersebut diperiksa di laboratorium 

untuk mengetahui tingkat cemaran bahan berbahaya (pestisida) pada bahan pangan 

dimaksud. Dari hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa semua bahan yang di uji 

menunjukkan hasil negative, artinya bahan pangan tersebut tidak tercemar bahan 

berbahaya dan aman untuk dikonsumsi.  
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 Jadwal dan hasil operasi keamanan pangan Kabupaten Karangasem Tahun 

2014  adalah sebagai berikut : 

 

 

No 

 

Tanggal 

 

Tujuan 

 

Alamat 

 

Temuan 

 

 

Saran 

1 13 Juni, 

18 Agustus 

2014 

Pasar Tukad 

Eling 

Kec. Kubu Operasi 

keamanan pangan 

dilaksanakan 

dengan 

mengambil 

beberapa sampel 

bahan pangan, 

seperti buah-

buahan dan syur-

sayuran. 

Dari hasil uji 

laboratorium 

Dinas Kesehatan, 

bahan pangan 

tersebut hasilnya 

negative(-) 

Pedagang yang berada di 

lokasi pasar diharapkan 

tetap menjaga nilai mutu 

pangan segar yang dijual 

dan diharapkan kepada 

Kelompok Wanita yang 

berada di lokasi binaan 

untuk bekerja sama dalam 

mengembangkan 

pengolahan pangan local 

yang berbasis B2SA yang 

dapat dijual di pasar. 

2 17Juni, 

19 Agustus  

2014 

Pasar 

Mangsul 

Kec. Abang sda Sda 

3 18 Juni, 

18 Agustus 

2014  

Pasar 

Bebandem 

Kec. 

Bebandem 

sda Sda 

4 19 Juni, 

19 Agustus 

2014 

Pasar 

Karanganyar 

Kec. Selat sda Sda 

    

Kec. 
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Capaian Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karangasem dalam 

bentuk penghargaan/juara yang pernah diraih dalam perlombaan/penilaian di bidang 

Ketahanan Pangan dari tahun ke tahun adalah seperti dalam daftar di bawah ini : 

No Tahun Nama Peserta Lomba/Penilaian Kategori Juara Ket 

1 2010 Desa Dukuh, 

Kecamatan Kubu 

Desa Mandiri Pangan 

Tingkat Provinsi Bali 

Terbaik  

2 2011 KWT Mekar 

Usaha, Banjar 

Dinas Saren Kauh, 

Desa Budakeling, 

Kec. Bebandem 

Pemantapan 

Ketahanan Pangan 

Tingkat Provinsi Bali 

 

Juara I 

 

 

5 20 Juni, 

20 Agustus 

2014 

Pasar Telaga Bebandem sda Sda 

 

6 

 

23 Juni, 

21 Agustus 

2014 

 

Pasar 

Pesangkan 

 

Kec. Selat 

 

sda 

 

Sda 

 

7 

 

24 Juni, 

22 Agustus 

2014 

 

Pasar 

Menanga 

 

Kec. 

Rendang 

 

sda 

 

Sda 

 

8 

 

26Juni, 

24 Agustus 

2014 

 

Pasar Selat 

 

Kec. Selat 

 

sda 

 

Sda 
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3 2011 PKK/KWT Mekar 

Usaha, Banjar 

Dinas Saren Kauh, 

Desa Budakeling, 

Kec. Bebandem 

Lomba Cipta Menu 

Beragam, Bergizi 

Seimbang dan Aman 

(B2SA) Tingkat 

Provinsi Bali 

Juara Harapan I 

 

 

4 2012 KWT Mekar 

Usaha, Banjar 

Dinas Saren Kauh, 

Desa Budakeling, 

Kec. Bebandem  

 

Adhikarya Pangan 

Nusantara (APN) 

Tahun 2012 

 

Ditetapkan oleh 

Menteri Pertanian 

sebagai Penerima 

Anugerah 

Adhikarya 

Pangan Nusantara 

(APN) 

Diserahkan 

oleh 

Presiden RI 

di Istana 

Negara 

tanggal 14 

Desember 

2012 

5 2013 I Gusti Ngurah 

Alit, 

Petani berprestasi 

dari Banjar Dinas 

Palak, Desa 

Besakih, 

Kecamatan 

Rendang. 

Adhikarya Pangan 

Nusantara (APN) 

Tahun 2013 

 

Peraih 

Penghargaan 

Adhikarya 

Pangan Nusantara 

kategori 

Pemangku 

Ketahanan 

Pangan Tingkat 

Nasional Tahun 

2013 

Diserahkan 

oleh Wakil 

Presiden RI 

di Istana 

Wakil 

Presiden RI 

tanggal 29 

November 

2013 

6 2014 Kantor 

Ketahanan 

Pangan 

Kabupaten 

Karangasem 

Lomba Stand Pameran 

Potensi dan Hasil 

Pembangunan 

Peringatan HUT 

Proklamasi 

Kemerdekaan RI ke-

69 Tahun 2014 

 

Juara II 

 

7 2014 PKK Kab. 

Karangasem yang 

diwakli oleh 

Kelompok binaan 

KKP : Kelompok 

Wanita SARI 

TANI, Desa 

Tumbu, Kecamatan 

Karangasem 

Lomba Cipta 

MenuTingkat Provinsi 

Tahun 2014 

 

Peringkat III 
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8 2014 Kelompok Tani 

WERDHI GUNA , 

Desa Sibetan, 

Kecamatan 

Bebandem 

Adhikarya Pangan 

Nusantara (APN) 

Tingkat Provinsi 

Tahun 2014 Kategori 

Pelaku Pembangunan 

Ketahanan Pangan sub 

kategori 

Kelompok/Pelaku 

Usaha Pangan Skala 

Kecil dan Menengah 

di Bidang Industri 

Pangan Olahan atau 

Perakit/Perekayasa 

Teknologi Pangan 

 

 

Peringkat I 

 

9 2014 Kelompok Tani 

ADI GUNA 

HARAPAN,  Desa 

Duda Utara 

Kecamatan Selat 

Adhikarya Pangan 

Nusantara (APN) 

Tahun 2014 

 

Peraih 

Penghargaan 

Adhikarya 

Pangan Nusantara 

kategori Pelaku 

Pembangunan 

Ketahanan 

Pangan Tingkat 

Nasional Tahun 

2014 

 

Diserahkan 

oleh 

Presiden RI 

di 

Kabupaten 

Subang, 

Prov. Jawa 

Barat 

tanggal 26 

Desember 

2014 

 

Demikian peningkatan dan penyelarasan pembangunan di segala bidang yang 

telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama tahun 2014 dengan 

capaian rata-rata 80% sehingga kinerjanya sudah masuk kategori baik. 
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SASARAN  11 : 
MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN FISIK DAN 

NON FISIK 

 

 Capaian indikator sasaran ini dapat dilihat dalam tabel berikut: 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

1 2 3 4 

Menjaga 

Kelestarian 

Lingkungan Fisik 

dan Non Fisik 

- Jumlah Wilayah 

pemantauan/deteksi dini di 

Kabupaten Karangasem 

8 Kecamatan 8 Kecamatan 

- Jumlah sekolah yang mengikuti 

program adiwiyata tingkat 

Kabupaten, Provinsi dan pusat 

  Reviu 

  - Pengadaan Buku Profil Adipura  15 Buku Reviu 

  - Pembinaan terhadap sekolah yang 

mengikuti program Adiwiyata Tk. 

Kabupaten, Provinsi dan pusat 

13 sekolah Reviu 

 - Pengadaan Tanaman Hias bagi 

peserta program Adiwiyata dan 

Desa Sadar Lingkungan 

1 paket Reviu 

 - Pembinaan terhadap desa yang 

mengikuti DSL 

8 desa Reviu 

 - Melaksanakan sosialisasi Soko 

Guru Peduli Lingkungan Hidup 

(SPGLH) 

20 orang Reviu 

 - Frekwensi pelaksanaan koordinasi 

dalam rangka pelaksanaan hari-

hari lingkungan hidup 

6 kali reviu 

 - Prosentase (%) jumlah titik pantau 

yang diawasi kualitas airnya 

  reviu 

 - Melakukan pemantauan terhadap 

kualitas air sungai, mata air, 

10 titik reviu 
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embung dan air laut 

 - Pemeliharaan dan kalibrasi alat-

alat laboratorium 

1 paket reviu 

 - Prosentase (%) jumlah usaha 

dan/atau kegiatan yang mentaati 

persyaratan administrasi dan 

teknis dalam pengelolaan limbah-

limbah B3 

  reviu 

 - Terinventarisasinya perusahaan 

yang menghasilkan limbah B3 

dan yang memiliki penyimpanan 

sementara limbah Bahan 

Berbahaya Beracun (B3) 

12 Perusahaan reviu 

 - Prosentase (%) jumlah usaha 

dan/atau kegiatan yang mentaati 

persyaratan administrasi dan 

teknis dalam pelaksanaan 

dokumen lingkungan dan ijin 

lingkungan 

  reviu 

 - Terdatanya perusahaan yang 

meningkatkan kinerja pengelolaan 

lingkungan sesuai dokumen 

lingkungan perusahaan 

80 perusahaan reviu 

 - Prosentase (%) jumlah kotoran 

ternak yang diolah menjadi biogas 

CH4 yang berasal dari kegiatan 

peternakan 

  reviu 

 - Terbangunnya reaktor biogas dari 

limbah organik 

6 unit reviu 

 - Prosentase (%) jumlah buku 

Status Lingkungan Hidup Daerah 

(SLHD) yang disusun yang dapat 

memberikan informasi tentang 

kondisi lingkungan hidup di 

daerah 

  reviu 
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 - Penyusunan buku SLHD 50 buku reviu 

 - Prosentase (%) jumlah lokasi 

yang dipetakan dan direhabilitasi 

terumbu karangnya 

  reviu 

 - Tersedianya perencanaan 

pemetaan kondisi terumbu karang 

1 paket reviu 

 - Tersedianya laporan 

pembangunan di pesisir dan laut 

10 buku reviu 

 - Terpantaunya pesisir dan laut 1 lokasi reviu 

 - Prosentase (%) jumlah pengaduan 

masyarakat akibat adanya dugaan 

pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup yang 

ditindaklanjuti 

  reviu 

 -  Penanganan kasus melalui 

P3SLH 

10 lokasi reviu 

 - Prosentase (%) jumlah buku MIH 

yang tersusun yang dapat 

dijadikan sebagai instrumen 

pengawasan kinerja pemerintah 

dalam penataan lingkungan 

  reviu 

 - Penyusunan Buku Profil Menuju 

Indonesia (MIH) 

15 buku reviu 

 - Melaksanakan koordinasi 

pengelolaan SDA 

1 paket reviu 

 - Prosentase (%) jumlah titik sungai 

dan parit yang dilestarikan dan 

dijaga kebersihannya 

  reviu 

 - Titik sungai yang dilestarikan dan 

dijaga kelestariannya 

14 titik reviu 
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 - Berkurangnya 

pencemaran/dampak negatif dari 

air limbah 

1 tahun 100% 

 - Meningkatnya jumlah masyarakat 

yang terlayani oleh air 

bersih/minum 

4 kecamatan 100% 

 - Prosentase penurunan timbulan 

sampah yang dibuang ke TPA 

  reviu 

   Pengadaan  kendaraan roda tiga  3 unit Reviu 

   pengadaan tong sampah  28 unit Reviu 

   pengadaan gerobak sampah  8 unit Reviu 

   Pembangunan rumah atap 

pengolah sampah 

 1 unit Reviu 

 - Meningkatkan kesadaran akan 

kelestarian lingkungan 

60 orang 60 orang 

 - Luas hutan rakyat yang dibuat 400 Ha 

1002 Ha 
 - Luas reboisasi kawasan hutan 75 Ha 

 - Jumlah bibit tanaman yang 

tersedia untuk penghijauan 

lingkungan 

2270 batang 3995 batang 

 - Jumlah sarana dan prasarana 

pengamanan hutan yang diadakan 

1 paket 1 paket 

 - Jumlah sarana dan prasarana 

penyuluhan yang diadakan 

1 paket 1 paket 

 - Luas pemeliharaan hutan rakyat 

dan reboisasi tahun I 

475 Ha 1002 ha 
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 - Jumlah bibit yang tersedia dalam 

rangka OBIT (kayu-kayuan dan 

MPTS) 

42.500 batang Reviu 

 - Jumlah bibit yang tersedia untuk 

ditanam oleh kelompok tani 

930.881 batang Reviu 

 - Jumlah pupuk untuk kelompok 

tani 

32.500 Kg Reviu 

 - Luas penanaman pohon dalam 

rangka Pengkayaan Hutan Rakyat 

325 Ha Reviu 

 - Luas pemeliharaan hutan rakyat 

P1 

675 Ha Reviu 

 - Jumlah monitoring dan evaluasi 

kegiatan RHL 

1 paket Reviu 

 - Jumlah RTn RHL 2015 yang 

disusun 

1 paket Reviu 

 - Lama pencegahan dan 

pengendalian kebakaran hutan dan 

lahan 

1 tahun Reviu 

 - Banyaknya pelaksanaan operasi 

pengaman hutan 

12 kali Reviu 

 - Jumlah Desa Pakraman yang 

mendapat penyuluhan 

6 desa Reviu 

 - Luas pengendalian hama dan 

penyakit tanaman kehutanan 

80 Ha Reviu 

 - Prosentase tingkat pelayanan 

pengelolaan 

kebersihan/persampahan 

20% Reviu 

 - Prosentase tingkat pelayanan 

angkutan dan sarana prasarana 

kebersihan/persampahan 

20% Reviu 
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 - Prosentase peningkatan 

keindahan, keteduhan dan 

pemeliharaan RTH 

20% Reviu 

 - Jumlah kelompok yang mengikuti 

lomba kelompok tani 

hutan/penghijauan swadaya 

9 klp Reviu 

 - Jumlah kelompok yang mengikuti 

lomba Unit Usaha Produktif 

(UUP) 

9 klp Reviu 

 - Jumlah kelompok yang mengikuti 

lomba kelompok wanita tani 

9 klp Reviu 

 - Jumlah Kepala Desa yang 

mengikuti lomba kepala desa 

peduli kehutanan 

9 desa Reviu 

 - Jumlah penyuluh yang mengikuti 

lomba penyuluh Kehutanan 

Lapangan (PKL) dan Penyuluh 

Perkebunan (PPL) 

18 orang Reviu 

 - Jumlah petani yang mengikuti 

pelatihan pembuatan VCO 

30 orang Reviu 

 - Jumlah pengadaan alat pengolah 

VCO 

1 paket Reviu 

 - Lama sosialisasi peraturan daerah 

mengenai pengelolaan industri 

hasil hutan 

1 tahun Reviu 

 - Jumlah monitoring dan evaluasi 

kegiatan penyuluhan 

8 kali Reviu 

 - Jumlah pelaksanaan temu teknis 

penyuluh 

1 kali Reviu 

 - Jumlah materi penyuluhan yang 

disebar ke petani 

6 judul Reviu 



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 

PROVINSI BALI 

 

 

LAKIP Tahun 2014  280 

 - Persentase peningkatan 

pengetahuan, sikap dan kesadaran 

pengusaha pemakai ABT/AP 

30 Pengusaha Reviu 

 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Karangasem tahun 2013 dengan tahun 2014 dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target dengan realisasi  masing-masing indikator kinerja  

sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja  masing-masing indikator tersebut dapat 

diilustrasikan dalam tabel berikut : 

Tabel 3.1 

Capaian Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Karangasem Tahun 2014 

No. Sasaran 

Indikator Kinerja 

Uraian Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 

1. Peningkatan 

pengamanan hutan 

Jumlah desa di sekitar 

hutan yang  kesadaran 

masyarakatnya 

mengenai dampak 

perusakan hutan 

meningkat 

8 Desa 8 Desa 100,00 % 

2. Penanganan lahan 

kritis dan 

pengoptimalan 

fungsi hutan 

Luas penanaman bibit / 

benih tanaman 

kehutanan untuk 

rehabilitasi lahan 

1.375 Ha 3.995,5 Ha 290,58 % 

Jumlah kawasan hutan 

wisata yang dipelihara 

1 unit 1 unit 100,00 % 

Jumlah hutan kota yang 

dipelihara 

1 unit 1 unit 100,00 % 
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Jumlah luas reboisasi, 

pembuatan hutan rakyat 

dan penghijauan 

lingkungan 

700 Ha 1.002 Ha 143,00 % 

3. Meningkatkan 

produksi dan luas 

areal prduksi 

perkebunan 

Jumlah luas 

intensifikasi dan 

rehabilitasi tanaman 

perkebunan 

75 Ha 100 Ha 133,33 % 

Panjang jalan produksi 

yang dibuat 

4 Km 3 paket 100,00 % 

Jumlah cubang yang 

dibangun 

8 unit 2 unit 25,00 % 

Jumlah perluasan areal 

tanaman perkebunan 

200 Ha 170 Ha 85,00 % 

Luas diversifikasi 

tanaman perkebunan 

10 Ha 15 Ha 150,00 % 

  Data base potensi 

produksi Hutbun yang 

tersedia 

1 paket 1 paket 100,00 % 

Jumlah penyuluhan dan 

pengawasan benih yang 

dilaksanakan 

1 paket 1 paket 100,00 % 

Luas pengendalian 

hama dan penyakit 

tanaman perkebunan  

75 Ha 50 Ha 66,67 % 

4. Meningkatkan 

pengetahuan, 

keterampilan 

petugas dan petani 

Jumlah petani dan 

pelaku agribisnis yang 

dilatih 

4 klp 1 klp 25,00 % 

Jumlah kelompok tani 

yang mengikuti lomba 

27 klp 27 klp 100,00 % 

Jumlah tenaga 

penyuluh kehutanan 

dan perkebunan  

43 orang 37 orang 86,04 % 

5. Meningkatkan 

pemasaran hasil 

Jumlah kelompk tani 

yang memperoleh 

3 klp  5 klp 166,66 % 
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produksi 

perkebunan  

sertifikat produk 

perkebunan organik 

Jumlah pelaksanaan 

pameran hasil produksi 

kehutanan dan 

perkebunan  

2 kali 2 kali 100,00 % 

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem 

A. Analisis Capaian Kinerja 

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2014 dari Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan Kabupaten Karangasem dapat dijelaskan sebagai berikut :  

Sasaran : Peningkatan Pengamanan hutan 

Sasaran in dimaksudkan untuk meningkatkan pengamanan hutan di Kabupaten 

Karangasem, sehingga kelestarian dan kelangsungan hutan dapat terjaga dengan 

baik. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Pengamanan Hutan 

Indikator Target Realisasi 

% 

Capaian 

Realisasi 

2012 2013 

Jumlah desa di sekitar hutan 

yang  kesadaran 

masyarakatnya mengenai 

dampak perusakan hutan 

meningkat 

8 Desa 8 Desa 100,00 100,00 100,00 
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Persentase pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan 

65 % 50 % 90,90 - 90,90 

 

Indikator : Jumlah desa di sekitar hutan yang  kesadaran masyarakatnya 

mengenai dampak perusakan hutan meningkat 

Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya 

kerusakan hutan. Untuk itu  diperlukan suatu penanganan kegiatan yang intensif 

dan berkelanjutan. Disamping melakukan kegiatan penghijauan dan reboisasi, maka 

juga diperlukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tetang dampak 

perusakan hutan dan lahan yang dapat menyebabkan terjadinya bencana 

dikemudian hari. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar 

hutan. Pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Karangasem adalah melalui Desa Pekraman. Kegiatan Penyuluhan 

Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan dimulai lagi 

pelaksanaannya pada Tahun 2012, yang mana sebelumnya ditiadakan karena tidak 

tersedia anggaran dalam DPA dan diharapkan dapat dilaksanakan sampai dengan 

tahun 2015. 

Indikator : Persentase pengendalian kebakaran hutan dan lahan 

Indikator lain yang belum dicapai pada tahun 2012, sampai dengan 2014 

mendapat anggaran dan pencapaian indikator pengendalian kebakaran hutan 

terealisasi 50% dari target 65% hal ini terlihat dari data ketika kesadaran 
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masyarakat sudah meningkat, maka pencurian kayu akan berkurang dan juga 

masyarakat di sekitar hutan akan turut berperan serta aktif dalam upaya pencegahan 

kebakaran hutan dan lahan. 

Tahun 2014, dari sasaran ini, mengaplikasikan pada 2 indikator dalam 

pencapaian sasaran. Sedangkan 1 (satu) indikator sasaran lagi yaitu persentase 

pengurangan pencurian kayu tidak bisa digunakan karena kegiatan yang berkaitan 

tidak mendapat anggaran. Kejadian kebakaran hutan di Kabupaten Karangasem 

sangat tergantung pada musim. Dalam 7 (tujuh) tahun terakhir, luasan kebakaran 

hutan dan lahan di Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada grafik berikut : 

Gambar 3.1 

Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Karangasem 

Tahun 2008 – 2014 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 terjadi kebakaran 

Hutan seluas 186 Ha , terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2013 seluas 60 Ha. 

Keadaan ini dikarenakan terjadinya kemarau panjang yang menyebabkan 

terbakarnya alang-alang, rumput kering dan pepohonan disekitarnya. 
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 Sasaran : Penanganan lahan kritis dan pengoptimalan fungsi hutan 

Sasaran ini dimaksudkan untuk melakukan penanganan lahan kritis yang 

sebarannya masih cukup banyak di Kabupaten Karangasem, dan juga untuk 

mengoptimalkan fungsi hutan yang telah ada. Indikator dan capaian kinerja dari 

sasaran tahun 2014 di banding tahun 2012 dan 2013, dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

Tabel 3.3 

Capaian Kinerja Sasaran Penanganan lahan kritis dan pengoptimalan  

fungsi hutan 

Indikator Target Realisasi % Capaian 

Realisasi  (%) 

2012 2013 

Luas penanaman bibit / benih 

tanaman kehutanan untuk 

rehabilitasi lahan 

1.375 Ha 3.995,5Ha 290,58 823,09  823,09  

Jumlah kawasan hutan wisata 

yang dipelihara 

1 unit 1 unit 100,00 100,00  100,00  

Jumlah hutan kota yang 

dipelihara 

1 unit 1 unit 100,00 100,00  100,00  

Jumlah luas reboisasi, 

pembuatan hutan rakyat dan 

penghijauan lingkungan 

700 Ha 1.002 Ha 143,00 173,21  164,28 
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Indikator :  Luas penanaman bibit / benih tanaman kehutanan untuk      

                     rehabilitasi lahan 

Selama tahun 2014, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten telah 

melaksanakan rehabilitasi lahan seluas 3.995,5Ha dari target 1.375 Ha. Jenis tanaman 

kehutanan baik berupa tanaman kayu – kayuan (gemelina, albizia, mahoni) atau pun 

tanaman multi guna / MPTS (durian, cempaka dan sejenisnya). Bila dilihat dari target 

yang hendak dicapai, pencapaian ini jauh melampui batas target yang dikehendaki 

sehingga tercapai sangat tinggi (290,58%). Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan 

pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran untuk pengadaan bibit tanaman 

kehutanan, baik dari APBD dan juga dari APBN. 

Rehabilitasi lahan merupakan program untuk menjaga kelestarian lingkungan, 

pencapaian target tersebut dapat dilihat melalui kegiatan Peningkatan Peran Serta 

Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Peran serta masyarakat dalam 

rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan melalui pemberian bantuan bibit tanaman 

kehutanan di 8 Kecamatan dengan prioritas pada 3 Kecamatan dengan luas lahan kritis 

yang tinggi (Kubu, Abang, Karangasem).  

Pada tahun 2014 ini juga dilakukan peringatan Hari Menanam Pohon 

Indonesia tingkat Kabupaten di Dusun Tegenan, Desa Menanga, Kecamatan yang 

merupakan pelaksanaan HMPI setiap tahunnya. 
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Tabel 3.4. 

Jumlah KBR, Jumlah Bibit dan Luas Penanaman KBR Tahun 2010 – 2014 

No. Tahun 

Jumlah KBR 

(unit) 

Jumlah Bibit 

(batang) 

Luas 

Penanaman 

(Ha) 

1. 2010 19 950.000 4.750,00 

2. 2011 30 1.500.000 7.500,00 

3. 2012 50 1.250.000 6.250,00 

4. 2013 45 1.125.000 2.812,50 

5. 2014 18 450.000 1.437,50 

Indikator : Jumlah kawasan hutan wisata yang dipelihara 

Selama tahun 2014 ini, pemeliharaan kawasan hutan wisata yang merupakan 

salah satu optimalisasi fungsi hutan, untuk tahun ini kegiatan yang dilaksanakan dengan 

pemeliharaan kijang yang ada di kawasan hutan wisata, dan hanya berupa pencarian 

makanannya saja. Sedangkan untuk pemeliharaan kesehatannya masih belum 

mendapatkan perhatian yang cukup, sehingga kondisi ternak yang disana masih 

memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran yang tersedia. Hal ini 

sudah berlangsung beberapa tahun belakangan ini. 

Pemeliharaan kawasan hutan ini dilakukan bekerja sama dengan kelompok 

tani yang ada. Untuk tahun – tahun berikutnya, diharapkan perhatian yang lebih bagi 

pemeliharaan kijang di kawasan hutan wisata tersebut minimal dengan memberikan 

anggaran yang cukup sehingga bisa dilaksanakan pemeliharaan kesehatan oleh dokter 
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hewan yang berkompeten. Selain itu, juga perlu diperhatikan sarana yang lainnya, 

misalnya pembuatan jalur tracking. 

Indikator : Jumlah hutan kota yang dipelihara 

Di Kabupaten Karangasem, hutan kota yang ada masih kurang memadai, 

karena luas hutan kota yang ada sekarang ini hanya 14 are. Selain dari segi luasan, 

penataannya masih belum maksimal. Menurut Permenhut P.71/Menhut-II/2009 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota pada Pasal 24 ayat 1 disebutkan bahwa luasan 

minimum hutan kota adalah 0,25 Ha (25 are). Hutan kota merupakan paru – paru dari 

daerah perkotaan,  Dengan adanya hutan kota, akan meningkatkan kondisi lingkungan 

yang ada menjadi lebih baik dengan adanya pohon – pohonan sehingga bisa 

meningkatkan penyerapan gas CO2.  

Pemeliharaan yang dilakukan selama ini hanya berupa pembersihan dan 

pemangkasan pohon yang ada. Untuk mengoptimalkan fungsi hutan kota yang telah 

ada, diharapkan penyediaan anggara untuk keperluan penataan hutan kota yang telah 

ada. Jika memungkinkan, dapat dilakukan perluasan hutan kota yang telah ada. 

Indikator : Jumlah luas reboisasi, pembuatan hutan rakyat dan penghijauan 

lingkungan 

Pencapaian realisasi target dari indikator ini sudah melampui dari target 

yang diharapkan. Selama ini sumber pendanaan untuk kegiatan ini adalah APBD 

yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang kehutanan. Mulai dari 

tahun 2008, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem secara terus 
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menerus menerima alokasi DAK yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. 

Alokasi anggaran DAK bidang Kehutanan di Kabupaten Karangasem dapat dilihat 

pada grafik berikut : 

Gambar 3.2. 

Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan untuk Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan Kabupaten Karangasem Tahun 2008 – 2014 

 

Selain itu, pencapaian target ini juga dari kegiatan Penanaman Pohon di 

Luar Kawasan Hutan Bersama Masyarakat yang merupakan kegiatan yang baru 

mulai tahun 2012 dan dilanjutkan pada tahun 2013 dan 2014 yang anggarannya 

berasal dari APBD. Dari Kegiatan ini, telah berhasil dibuat Hutan Rakyat seluas 

325 Ha (baik Hutan Rakyat Murni maupun Pengkayaan) dengan alokasi anggaran 

sama seperti tahun sebelumnya yaitu Rp. 1.058.000,00. 
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Sasaran : Meningkatkan prduksi dan luas areal prduksi perkebunan  

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi perkebunan di 

Kabupaten Karangasem, baik melalui perluasan areal (ekstensifikasi), pemeliharaan 

tanaman yang telah ada (intensifikasi) maupun penganekaragaman tanaman 

(diversifikasi). Indikator dan capaian kinerja dari tahun 2011 s/d 2014 dari sasaran 

ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 3.5 

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan produksi  

dan luas areal produksi perkebunan 

Indikator Target Realisasi 

% 

Capaian 

Realisasi (%) 

2012 2013 

Jumlah luas intensifikasi 

dan rehabilitasi tanaman 

perkebunan 

75 Ha 100 Ha 133,33 133,33  133,33% 

Panjang jalan produksi yang 

dibuat 

4 Km 3 paket 

 

100,00 150,00  100,00% 

Jumlah cubang yang 

dibangun 

8 unit 2 unit 25,00 112,50  25,00% 

Jumlah perluasan areal 

tanaman perkebunan 

200 Ha 170 Ha 85,00 60,00 85,00% 
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Luas diversifikasi tanaman 

perkebunan 

10 Ha 15 Ha 150,00 100,00  150,00% 

Data base potensi produksi 

Hutbun yang tersedia 

1 paket 1 paket 100,00 100,00  100,00% 

Jumlah penyuluhan dan 

pengawasan benih yang 

dilaksanakan 

1 paket 1 paket 100,00 100,00  100,00% 

Luas pengendalian hama 

dan penyakit tanaman 

perkebunan  

75 Ha 50 Ha 66,67 66,67  66.67% 

 

Indikator : Jumlah luas intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan 

Intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan merupakan usaha untuk 

melakukan pemeliharaan tanaman yang telah ada sehingga memberikan hasil yang 

lebih baik. Sedangkan rehabilitasi merupakan usaha untuk peremajaan tanaman 

yang sudah tua dan kurang produktif dan diganti dengan tanaman yang baru.  

Dalam tahun 2014 target pemenuhan target indikator ini berasal dari dana 

Tugas Pembantuan (TP) Ditjen PSP (Sarana dan Prasarana Pertanian) Kementrian 

Pertanian, berupa optimalisasi lahan kakao di 3 kecamatan (Abang, Karangasem 

dan Manggis).  
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Pada tahun 2014, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Karangasem tidak mendapat alokasi Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian 

Pertanian, namun hanya sebagai PPK dan Petugas Pelaksana Teknis Lapangan, 

sedangkan Satker ada pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali. 

Target yang tidak dicapai pada tahun – tahun sebelumnya, diharapkan 

dapat dipenuhi pada tahun – tahun berikutnya, sehingga pada akhir periode RPJM 

2011- 2015 semua target dapat tercapai dengan baik. Dengan demikian, diharapkan 

dukungan anggaran untuk mencapai target tersebut. 

Indikator : Panjang jalan produksi yang dibuat 

Jalah sebagai sarana transportasi memiliki peranan yang cukup penting 

bagi usaha perkebunan, baik untuk pengangkutan sarana produksi maupun 

pengangkutan hasil produksi. Dengan lancarnya sarana transportasi, maka 

diharapkan produksi perkebunan juga meningkat. Pencapaian target sasaran ini, 

berasal dari dana APBD.  
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Gambar 3.3 

Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian  

(Sub Sektor Perkebunan) untuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Karangasem Tahun 2007 – 2014 

 

Indikator : Jumlah cubang yang dibangun 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Karangasem, merupakan lahan kering. 

Oleh karena itu diperlukan usaha yang lebih keras dalam upaya penyediaan sumber 

daya air. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pembangunan 

cubang sebagai tempat penampungan air. Dengan demikian, terdapat persediaan air 

yang cukup sebagai upaya penanggulangan kekeringan pada musim kemarau. 

Pada tahun 2014 pencapaian target ini belum dapat dicapai dengan baik 

melalui kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman dan pada pertengahan 

tahun dirubah nama kegiatan berdasarkan petunjuk menteri keuangan dengan nama 

kegiatan Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tanaman Tembakau yang berasal dari 

APBD yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH – CHT) 
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berupa penyediaan sarana dan prasarana cubang sebanyak 2 unit, hal ini hanya 

mencapai target 25% dari target 8 unit, untuk itu diharapkan di tahun-tahun 

mendatang anggaran dapat ditingkatkan agar dapat menambah penyediaan 

pembuatan cubang di lahan kering. 

Indikator : Jumlah perluasan areal tanaman perkebunan 

Perluasan areal adalah salah satu upaya untuk meningkatkan produksi 

perkebunan, dengan meningkatnya luasan areal maka produksi juga akan 

meningkat. Tahun 2014 ini pencapaian target berasal dari APBD, kegiatan 

Pengembangan Perbenihan/Perbibitan. Sasaran kegiatan ini adalah penambahan 

luas areal perkebunan 225 Ha, berupa perluasan tanaman kelapa dalam, kelapa 

genjah, cengkeh dan kakao. Selain itu, juga bersumber dari APBN melalui Tugas 

Perbantuan (TP) Ditjen PSP (Prasarana Sarana Pertanian) Kementerian Pertanian 

dengan kegiatan Perluasan Tanaman Perkebunan, berupa perluasan tanaman mete 

di Kecamatan Kubu seluas 25 Ha, Perluasan Tanaman kopi seluas 25 Ha di 

Kecamatan Rendang. 

Kedepannya diharapkan pencapaian ini dapat dipertahankan dengan 

anggaran baik dari APBD maupun APBN dengan pengembangan jenis tanaman 

yang beranekaragam. 

Indikator : Luas diversifikasi tanaman perkebunan 

Diversifikasi tanaman merupakan penganekaragaman jenis tanaman yang 

ada di suatu hamparan. Selama ini jenis diversifikasi tanaman yang dilakukan 
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adalah tanaman tembakau (perkebunan) dengan tanaman jagung (pangan). Kegiatan 

ini menggunakan dana dari APBD yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau (DBH-CHT).  Namun untuk tahun selanjutnya agar kegiatan ini 

dirubah menjadi kegiatan : Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tanaman Tembakau, 

sesuai dengan hasil rapat dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang baru 

dari menteri keuangan dan disinkronkan dengan menteri pertanian dengan 

memperhatikan asas kepatutan dan memberikan  dampak terhadap daerah baik 

daerah penghasil maupun daerah non penghasil cukai tembakau. 

Indikator : Data base potensi produksi Hutbun yang tersedia 

Dengan ketersediaan data base, dapat dijadikan arah dalam pengambilan 

kebijakan pembangunan ke depannya. Dalam bidang kehutanan dan perkebunan, 

dengan keberadaan data base, bisa ditentukan/diketahui sisa potensi pengembangan 

tanaman yang masih memungkinkan untuk dikembangkan pada suatu wilayah.  

Data base merupakan suatu sarana penunjang dalam keberhasilan 

pembangunan secara umum dan pembangunan kehutanan dan perkebunan secara 

khusus. Dengan demikian, pengembangan suatu komoditas akan lebih sesuai. 

Selaian itu juga bisa diketahui lokasi – lokasi kegiatan sebelumnya, sehingga 

diharapkan antara kegiatan tahun ini tidak tumpang tindih dengan kegiatan tahun 

sebelumnya atau pun dengan kegiatan yang lainnya. 

Mengingat pentingnya peranan data base, maka kegiatan ini diharapkan 

terus dipertahankan dari tahun ke tahun. Untuk outcome dari kegiatan ini 
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diharapkan tidak hanya dalam bentuk buku statistik saja, tetapi juga dalam bentuk 

peta baik berupa peta sebaran potensi maupun peta sebaran kegiatan. 

Indikator : Jumlah penyuluhan dan pengawasan benih yang dilaksanakan 

Target capaian ini merupakan tugas pokok dari Seksi Perbenihan dan 

Pengawasan Sarana. Dalam upaya untuk pencapaian peningkatan produksi, salah 

satunya dapat dilaksanakan melalui penggunaan benih yang bermutu dan 

bersertifikat. Melalui kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian / 

Perkebunan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman petani dan kelompok 

tani mengenai pentingnya penggunaan benih yang bermutu dan bersertifikat. 

Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada tahun 2011 dan hingga tahun 2014 masih 

tetap dilaksanakan, kegiatan ini sangat diperlukan terlebih dengan ketatnya 

pengawasan dari intern maupun ekstern terkait sertifikasi benih dan atau sertifikasi 

bibit yang dijadikan syarat khusus dalam tender dan lelang, maka diharapkan 

kegiatan ini sangat diperlukan untuk tahun-tahun mendatang. 

Indikator : Luas pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan 

Pada tahun 2014 ini, realisasi target yang dicapai yaitu 80% atau hanya 60 

Ha dari 75 Ha yang ditargetkan, hal ini akan merupakan tugas yang cukup berat 

bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem untuk mencapai 

target capaian keseluruhan pada akhir periode RPJM 2011 – 2015. 

Serangan OPT pada berbagai komoditas perkebunan (jambu mete, kakao, 

kelapa dan kakao) yang berdasarkan pada laporan dari kecamatan (UPTD dan 
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UML). OPT harus diwaspadai, karena pada tingkat serangan berat dapat 

menurunkan produksi sampai 80%. 

Untuk itu, perlu dilaksanakan pengendalian hama dan penyakit tanaman 

perkebunan secara terpadu. Melalui kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit 

Tanaman Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan berusaha untuk membantu 

petani dalam usaha untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan. 

Sasaran : Meningkatkan pengetahuan, keterampilan petugas dan petani 

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan baik petugas maupun petani. Indikator dan capaian kinerja dari 

sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 3.6 

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan pengetahuan, keterampilan petugas dan 

petani 

Indikator Target Realisasi 
% 

Capaian 

Realisasi 

2012 2013 

Jumlah petani dan pelaku 

agribisnis yang dilatih 

4 klp 1 klp 25,00    25 

 

  25 

 

Jumlah kelompok tani 

yang mengikuti lomba 

27 klp 27 klp 100,00  100,00 100,00 

Jumlah tenaga penyuluh 

kehutanan dan perkebunan  

38 orang 37 orang 97,36  88,37 97,36 

 

Indikator : Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang dilatih 
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Realisasi target capaian yang terukur adalah hanya 25 %, jauh dari target 

capaian yang ada, namun bukan berarti Dinas Kehutanan dan Pertanian lepas 

tangan begitu saja dalam menghadapi permasalahan ini. Secara terus menerus, di 

lapangan terdapat PPL (Penyuluh Perkebunan Lapangan) dan PKL (Penyuluh 

Kehutanan Lapangan) yang mendampingi petani / kelompok tani untuk 

meningkatkan pengetahuannya.  

Indikator yang diharapkan disini, adalah adanya pelatihan petani secara 

intensif dan menyeluruh mengenai teknik suatu usaha tertentu. Kurangnya 

pengetahuan petani merupakan suatu masalah yang dihadapi dalam pengembangan 

sektor kehutanan dan perkebunan. Dengan rendahnya pengetahuan petani akan 

menyebabkan rendahnya prduktifitas lahan yang juga berakibat pada rendahnya 

produksi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan petani dalam hal 

melakukan proses produksi, untuk itu diharapkan adanya peranan pemerintah untuk 

memberikan dukungan dana dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut.  

Indikator : Jumlah kelompok tani yang mengikuti lomba 

Manfaat yang diharapkan kegiatan Kegiatan Peningkatan Kemampuan 

Lembaga Petani Tahun Anggaran 2014 adalah meningkatnya kemampuan lembaga 

petani kehutanan dan perkebunan baik manajerial, kewirausahaan, dan organisasi 

bisnis sehingga mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang 

berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan 

lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 
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Pada tahun 2014, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengikutkan 3 

kelompk tani untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi untuk 3 kategori lomba 

yaitu : lomba penghijauan swadaya, lomba UUP dan lomba KWT. Adapun target 

dan sasaran Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tahun Anggaran 

2014 diuraikan sebagai berikut : 

a. Lomba Wana Lestari Tingkat Kabupaten 

 

No Katagori Lomba Target Sasaran 

1 Kelompok Tani Hutan (KTH) 

Penghijauan Swadaya 

8 Klp. Kelompok Tani Hutan 

(KTH)  di 8 kecamatan 

2 Desa Peduli Kehutanan 7 Desa Perbekel di7 Kecamatan 

3 Penyuluh Kehutanan 

Lapangan 

7 orang PKL di 7 Kecamatan 

 

b. Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi 

 

No Katagori Lomba Target Sasaran 

1 Kelompok Tani Hutan (KTH) 

Penghijauan Swadaya  

8 Klp. Klp Tani Hutan Juara I 

Tingkat Kabupaten Th 

2014 

2 Desa Peduli Kehutanan 1 Desa Perbekel Juara I Tingkat 

Kabupaten Th 2014 

3 Penyuluh Kehutanan 

Lapangan 

1 orang  PKL Juara I Tingkat 

Kabupaten Th 2014 

 

c. Lomba Bidang Perkebunan Tingkat Kabupaten 

 

No Katagori Lomba Target Sasaran 

1 Subak Abian/Poktan 

Berprestasi  

8 Klp. Subak Abian/Poktan di 8 

kecamatan 

2 Kelompok Wanita Tani 

(KWT) 

8 klp KWT di 8 Kecamatan 

3 Penyuluh Pertanian Lapangan 8 orang  PPLdi 8 Kecamatan 
 

Prestasi – prestasi yang telah dicapai ini diharapkan ke depannya dapat 

lebih ditingkatkan lagi . untuk itu juga diperlukan dukungan dari pemerintah untuk 
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menyelenggarakan lomba – lomba seperti ini untuk meningkatkan semangat bagi 

kelompok tani, penyuluh dan kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan  

Kabupaten Karangasem pada tahun 2014 banyak dinilai baik tingkat pusat maupun 

provinsi Bali dengan mengikuti lomba yang diadakan. Beberapa penghargaan yang 

diraih baik oleh petugas maupun petani selama tahun 2014 adalah sebagai berikut. 

Tabel : Data Prestasi Lomba Tahun 2014 

No Nama Lembaga/Pejabat/Petugas/Petani Tingkat Peringkat 

1 I Gede Partadana, SH.  

Kepala Desa Bebandem, Kec. Bebandem, 

Kab. Karangasem 

Nasional Juara II  

Tk. Nasional   

Lomba Wana Lestari  

Kategori :  

Kepala Desa 

Peduli Kehutanan 

2 I Gede Partadana, SH.  

Kepala Desa Bebandem, Kec. Bebandem, 

Kab. Karangasem 

Provinsi Juara I 

Tk. Nasional   

Lomba Wana Lestari  

Kategori :  

Kepala Desa 

Peduli Kehutanan 

3 Kelompok Tani Mekar Sari Provinsi Juara I  
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Banjar Bantas, Desa Baturinggit, Kec. 

Kubu, Kab. Karangasem 

Tk. Provinsi Bali  

Lomba Wana Lestari  

Tahun 2014 

Kategori :  

Kelompok Tani 

Hutan  

6 Subak Abian/Poktan,  

Buana Sari, Desa Tianyar, Tengah Kec. 

Kubu, Kab. Karangasem 

 

 

 

 

 

Provinsi Juara II  

Tk. Provinsi Bali  

Lomba Subak 

Abian/Poktan 

berprestasi 

Dinas Perkebunan 

Prov. Bali Tahun 

2014 

7 Abdul Manap, SP. 

Desa Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem 

Provinsi Juara III  

Tk. Provinsi Bali  

Lomba Wana Lestari  

Kategori: 

Penyuluh 

Tahun 2014  

 

Indikator : Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh kehutanan dan      

                    perkebunan 
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Penyuluh kehutanan dan perkebunan merupakan ujung tombak 

pembangunan kehutanan dan perkebunan. Sebagai ujung tombak, maka peranannya 

sangat penting, sehingga perlu ditingkatkan kapasitasnya sebagai tenaga penyuluh. 

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh selama ini hanya dilakukan melalui 

pemberian sarana dan prasarana penyuluhan berupa sarana transportasi yang 

anggarannya bersumber dari APBD (DAK), baik dari DAK bidang Kehutanan 

(untuk PKL) maupun DAK bidang Pertanian (untuk PPL).  

Selain secara fisik, juga diperlukan peningkatan kapasitas di bidang 

pengetahuan penyuluh baik berupa lokakarya, maupun pertemuan – pertemuan 

penyuluh baik berupa suvervisi dari Kabupaten maupun pertemuan antar penyuluh 

itu sendiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana dari pemerintah (APBD) untuk 

mendukung hal tersebut. 

Sasaran : Meningkatkan pemasaran hasil produksi perkebunan 

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemasaran hasil produksi 

perkebunan baik secara kuantitas maupun kualitas. Indikator dan capaian kinerja 

dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Tabel 3.7 

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan pemasaran hasil  

produksi perkebunan 

 

Indikator Target Realisasi 
% 

Capaian 

Realisasi 

2012 2013 

Jumlah kelompk tani yang 

memperoleh sertifikat 

produk perkebunan organik 

3 klp 5 klp 166,66 200,00  166,66 

Jumlah pelaksanaan pameran 

hasil produksi kehutanan dan 

perkebunan  

2 kali 2 kali 100,00 100,00  100,00 

 

Indikator : Jumlah kelompk tani yang memperoleh sertifikat produk     

                    perkebunan organik  

Penggunaan pestisida dan pupuk anorganik secara berlebih pada beberapa 

tahun belakangan telah menyebabkan terjadinya kerusakan kesuburan tanah secara 

fisika dan biologis. Dengan demikian terjadi pengurangan bahkan meniadakan 

penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi pada produksi pertanian secara umum dan 

perkebunan khususnya. Salah satu dampaknya adalah dengan semakin digemarinya 

bahan – bahan pangan yang bersifat organik. Peningkatan harga yang signifikan 

pada produk organik mendorong berbagai pihak untuk membuat produk – produk 

mereka menjadi organik. 

Untuk mendukung hal tersebut, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Karangasem memfasilitasi kelompok tani (terutama kelompok tani yang 

bergerak di bidang budidaya mete sebagai komoditas unggulan Kabupaten 
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Karangasem) untuk mendapatkan sertifikat organik. Kegiatan ini dilakukan bekerja 

sama dengan IMO Swiss. 

Pencapaian realisasi target sasaran indikator pada tahun ini telah melebihi 

target sasaran yang diharapkan. Kedepannya diharapkan kegiatan ini terus 

dilaksanakan mengingat perlunya untuk memperbaharui sertifikat tersebut setiap 

tahun sekali. Juga bagi kelompok tani yang telah memperoleh sertifikat, ke 

depannya agar diusahakan untuk memperbaharui sertifikat dengan usaha secara 

swadaya kelompok sendiri. 

Indikator : Jumlah pelaksanaan pameran hasil produksi kehutanan dan  

                    perkebunan 

Pameran hasil produksi diperlukan agar masyarakat tahu dan mengenal 

produk – produk yang telah dihasilkan oleh petani / kelompok tani. Pada tahun 

2014 ini target pelaksanaan pameran sebanyak 2 kali telah tercapai melalui kegiatan 

pameran pembangunan yang dilakukan di Jakarta dan Batam, hal ini dilakukan 

sesuai dengan promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Kegiatan ini 

diharapkan produk – produk unggulan dari Kabupaten Karangasem lebih dikenal 

secara nasional. Untuk itu diperlukan adanya dukungan dana baik dari pemerintah 

sendiri, maupun dari swasta yang berminat menjadi sponsor kegiatan dimaksud. 
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Tabel  

Pengukuran Kinerja Tahun 2014 

No Sasaran Indikator Target Realisasi % 

1 Meningkatnya taman dan 

ruang terbuka hijau menuju 

Karangasem bersih sejuk dan 

indah  

- Persentase taman yang 

sudah tertata baik 
80% 85% 106% 

2 Meningkatnya peran serta 

masyarakat, dunia 

usaha/swasta dan pemerintah 

dalam bidang pengelolaan 

kebersihan lingkungan 

- Jumlah  sarana 

penampungan sampah untuk 

fasilitas publik 

90 buah 90 buah 100% 

- Persentase kelurahan yang 

sudah mempunyai pengelola 

sampah 100% 100% 

 

 

 

100% 

3 Tertanganinya  pengelolaan 

sampah di Kabupaten 

Karangasem 

- Volume sampah yang 

terangkut ke TPA 
25 ton 40,5 ton 162% 

- Persentase sampah yang 

tertangani di Kabupaten 

Karangasem 

90% 90% 100% 

 

Dari analisa pengukuran kinerja pada tabel 3.2 dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Persentase taman yang sudah tertata  

Untuk indikator ini dilihat dari potensi luas taman yang dikelola Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan adalah 46.438 m
2
 direncanakan kedalam Renstra lima 

tahun dimana untuk pertahun luas taman yang ditata ditargetkan 9.288 m
2
 dengan 

perincian di Tahun 2011 adalah 9.288 m
2
, Tahun 2012 adalah 18.575 m

2
 dan di 
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Tahun 2013 adalah 27.863 sehingga selama 5 (lima) Tahun sesuai taman di 

Kabupaten Karangasem dikelola seluas 47.222,63 m
2
. Bila dilihat persentase taman 

yang sudah tertata baik sesuai data dibandingkan dengan luas taman yang ada di 

lapangan Tahun 2011 seluas 9.288 m
2
, di Tahun 2012 adalah 18.575 m

2
 dan di 

Tahun 2013 19.504 dan Tahun 2014 adalah 47.222,63 m
2
 sehingga secara realisasi 

persentase data LAKIP tabel diatas bisa digambarkan adalah 106 % dari total luas 

taman Dinas Kebersihan dan Pertamanan ditahun 2014, bila dibandingkan dengan 

target persentase sebesar 80% dari luas akumuilasi selama empat tahun yaitu 

47.222,63 m
2
, dari total luas taman Dinas Kebersihan dan Pertamanan 46.438 m

2 

(luas target RENSTRA). Secara umum kegiatan penataan taman di Kabupaten 

Karangasem dari tahun sebelumnya sampai tahun berjalan sudah ada peningkatan 

penataan taman. 

2. Jumlah  sarana penampungan sampah untuk fasilitas publik 

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang terdiri dari 2 (dua) indikator,  

indikator Jumlah  sarana penampungan sampah untuk fasilitas publik mengacu dari 

jumlah sarana penampung sampah yang ada di Kabupten Karangasem sampai 

dengan Tahun 2014 adalah 85 buah dengan target  yang direncanakan dalam 

Renstra  sebesar 90 buah setiap tahunnya sehingga secara target di Tahun 2014 

menjadi 90 buah. sarana penampungan sampah yang dilakukan oleh Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan bertujuan menyediakan sarana untuk menjaga dan 

meningkatkan kebersihan melalui meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

mewujudkan Visi, yaitu Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Serta Memberikan 



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 

PROVINSI BALI 

 

 

LAKIP Tahun 2014  307 

Pelayanan Di Bidang Kebersihan Dan Pertamanan Menuju Karangasem bersih, 

sehat, aman, tertib dan indah.  

3. Persentase kelurahan yang sudah mempunyai pengelola sampah  

Untuk sasaran indikator persentase kelurahan yang sudah mempunyai 

pengelola sampah dihitung berdasarkan potensi total jumlah  kelurahan yang ada di 

Kabupaten Karangasem dengan rincian 3 Kelurahan pengambilan persentase yang 

akan dijadikan target RENSTRA sebesar 100% dari jumlah kelurahan di Kabupaten 

Karangasem adalah sebanyak 3 Kelurahan yang akan ditargetkan selama 5 Tahun 

dan setiap tahun sebanyak 3 Kelurahan.  Sehingga bila dilihat dari target tabel di 

atas 100% setara dengan 3 TPST sesuai dengan target RENSTRA Tahun 2013 

berbanding dengan 3 Kelurahan yang akan dibuatkan TPST selama 5 Tahun.  

Realisasi sampai dengan Tahun 2014 dari tabel di atas adalah sebesar 100%. 

 

4. Volume sampah yang terangkut ke TPA  

Untuk indikator volume sampah yang terangkut ke TPA mempunyai 

hubungan yang signifikan terhadap jumlah sampah di Kabupaten Karangasem yang 

setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan 

penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Karangasem Tahun 2013 sebanyak 

559.989 jiwa (data Karangasem dalam angka) dengan laju pertumbuhan sebesar 

1,93 % setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut di atas asumsi jumlah penduduk 

Tahun 2014 memperoleh data sebanyak 568.737 jiwa. Berdasarkan asumsi jumlah 

penduduk dikalikan dengan rata-rata  produksi sampah orang per hari menghasilkan 

0,5 kg sampah, sehingga menghasilkan sampah sebesar 280 Ton/hari pada tahun 
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2013. Realisasi pengangkutan sampah ke TPA yang dilaksanakan Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan di Kabupaten Karangasem yang didukung oleh sarana 

pengangkutan sebanyak 14 truk dan 2 kijang  dengan rotasi 1 kali per hari adalah 

sebanyak 49,5 ton/hari yang diangkut ke TPA. Dengan target di Tahun 2014 yaitu 

25 ton/hari, jumlah sampah yang tertangani sesuai dengan data lapangan Untuk 

tahun 2014 pengelolaan timbulan sampah yang sebesar 40,5 Ton diangkut ke TPA 

sebesar 49,5 Ton. Sisa sampah yang tidak tertangani sebagian diolah menjadi 

pupuk. 

5. Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Karangasem  

Untuk indikator Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten 

Karangasem dihitung berdasarkan jumlah sampah yang tertangani oleh berbagai 

pihak yaitu masyarakat, swata dan pemerintah melalui program unggulan Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan seperti penanggulangan sampah plastik), TPST 3R 

DKP Karangasem,  Bank sampah DKP Karangasem. 

Untuk tahun 2014 pengelolaan timbulan sampah yang sebesar 25 Ton diangkut ke 

TPA sebesar 49,5 Ton dibuang ke TPA dan yang tidak tertangani 19% (9,5 ton). 

Terhadap beberapa indikator yang capaiannya belum mencapai target seperti 

yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan 

atau pembenahan yang komprehensif baik dari proses perencanaan maupun 

pelaksanaannya sehingga akan memberikan nilai yang lebih baik pada tahun berikutnya. 

Adapun indikator yang belum mencapai target sesuai dengan sasaran yaitu : 
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 Persentase taman yang sudah tertata baik  

Permasalahan : 

-   Akibat belum adanya rancangan luas taman yang bertambah setiap tahun  

-   Belum tersedianya SDM yang terampil dibidang pertamanan baik secara   

Kuantitas maupun kualitas terkait dengan penataan taman  

 Volume sampah yang terangkut ke TPA  

Permasalahan : 

-  Kurang sarana pengangkutan yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 

-  Kurangnya dukungan operasional dalam rangka peningkatan jumlah sarana 

pengangkutan. 

 Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan. 

Permasalahan : 

-  masih kurangnya tenaga lapangan yang dimiliki berdasarkan data yang ada dinas 

DKP hanya memiliki 494 orang dari target pelayanan yang seharusnya memiliki 

510 tenaga lapangan. 

- Belum tersedianya perencanaan yang optimal mengenai cakupan wilayah yang 

tertangani di Kabupaten Karangasem 

Untuk menyikapi permasalahan tersebut upaya yang ditempuh antara lain :  

 Persentase taman yang sudah tertata baik  

Solusi : 

-  Menetukan target yang jelas terhadap taman yang akan ditata dengan baik  

-  Meningkatkan SDM baik dari segi kualitas maupun kuntitas terhadap taman 

yang akan ditata secara baik  
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 Volume sampah yang terangkut ke TPA  

Solusi : 

- Menambah jumlah sarana pengangkutan yang dimiliki Dinas Kebersihan dan  

Pertamanan. 

-  Menambah dukungan operasional dalam rangka peningkatan jumlah sarana 

pengangkutan. 

 Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan. 

Solusi : 

-  Mengadakan penambahan tenaga lapangan yang dimiliki berdasarkan  data yang 

ada di Dinas DKP yang hanya memiliki 494 orang dari target pelayanan yang 

seharusnya memiliki 510 tenaga lapangan. 

-  Membuat perencanaan yang optimal mengenai cakupan wilayah yang 

tertanganani di Kabupaten Karangasem. 

Capain indikator sasaran tersebut diatas didukung dengan sumber daya 

manusia sejumlah 542 orang yang terdiri dari 48 orang PNS dan 494 pegawai kontrak. 

Sedangkan program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja 

Dinas Kebersihan  dan Pertamanan Kabupaten Karangasem terdiri dari 9 program dan 

27 kegiatan.  

Demikian realisasi capaian sasaran menjaga kelestarian lingkungan fisik dan 

non fisik dengan ada beberapa yang direviuw sehingga hasilnya berbeda dari sasaran 

penetapan kinerja awal tahun 2014. 
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Misi Ketiga :  Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial 

Kemasyarakatan 

 

Tujuan dari misi ketiga ini adalah untuk pengurangan jumlah rumah tangga 

miskin secara bertahap dan komprehensif, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, 

mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi, adanya 

jalinan kemitraan strategis antar stakeholders untuk mewujudkan keselarasan 

pembangunan serta adanya pengawasan langsung penyelenggaraan pemerintahan oleh 

masyarakat 

 

SASARAN  12 : 
PENGENTASAN KEMISKINAN BERTAHAP DAN 

KOMPREHENSIF 

 

Masalah kemiskinan menjadi permasalahan yang utama bagi pemerintah baik 

di tingkat pusat maupun daerah, laju inflasi yang tidak terkendali dengan pendapatan 

masyarakat yang relatif kecil menambah daftar panjang kemiskinan. Dihadapkan 

dengan permasalahan ekonomi yang semakin sulit menyebabkan pergerakan angka 

kemiskinan di beberapa daerah di Indonesia tidak dapat dikontrol lagi. Mengingat 

permasalahan akibat kemiskinan ini akan semakin komplek, maka pemerintah 

Kabupaten Karangasem menempatkan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama 

dalam pembangunan Karangasem. 

Adapun indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan sasaran 

pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut : 
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SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

1 2 3 4 

Misi III : Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan  

Pengentasan 

Kemiskinan Bertahap 

dan Komprehensif 

- Prosentase peningkatan 

minat baca dikalangan 

masyarakat meningkat 

dan menurunnya 

prosentase buta aksara 

100%/2 unit 100% 

  - Jumlah Transmigran 25 KK 25 KK 

  - Menurunnya tingkat 

pengangguran dan 

kemiskinan 

300 orang 100% (reviu) 

  - Meningkatnya kondisi 

lingkungan permukiman 

7 Kecamatan 8 Kecamatan 

  - Jumlah kelompok yang 

menerima bantuan sarana 

pemeliharaan lebah madu 

4 klp - (Reviu) 

  - Jumlah petani yang 

mengikuti pelatihan 

budidaya lebah madu 

30 orang - (Reviu) 

  - Prosentase peserta yang 

mengikuti pembinaan dan 

sosialisasi tentang 

pengentasan kemiskinan 

kultural di 8 Kecamatan 

75% 91% 

  - Terselenggaranya sarana 

promosi hasil produksi 

1 tahun 1 tahun 

  - Jumlah pengelola 

koperasi yang 

mendapatkan pembinaan 

1 tahun 1 tahun 

  - Jumlah pengelola 

KSP/USP yang 

mendapatkan bimbingan 

teknis 

1 tahun 1 tahun 

  - Jumlah pengelola 

Lembaga Perkreditan 

Desa (LPD) yang 

mendapatkan pembinaan 

1 tahun 1 tahun 

  - Jumlah Pengurus dan 

pengawas LPD yang 

dibina 

1 tahun 1 tahun 
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  - Jumlah UKM yang 

termonitoring 

1 tahun 1 tahun 

  - Tersosialisasinya prinsip-

prinsip koperasi 

1 tahun 1 tahun 

  - Termonitornya 

kelembagaan koperasi 

1 tahun 1 tahun 

  - Jumlah koperasi yang 

diperingkat 

10 Koperasi 10 koperasi 

  - Jumlah KSP/USP yang 

dinilai 

1 tahun 1 tahun 

  - Jumlah promosi produk 

usaha pertanian 

5,00 kali 4 kali 

  - Luas intensifikasi 

tanaman tembakau 

15 a 100 Ha 

  - Jumlah alat rajang 

tembakau untuk 

kelompok tani 

5 unit - (Reviu) 

  - Jumlah cubang untuk 

kelompok tani 

2 U

n

i

t 

-  (Reviu) 

  - Jumlah bibit kelapa 

dalam yang tersedia 

10.000 batang -   (Reviu) 

  - Jumlah bibit kelapa 

genjah yang tersedia 

5.000 batang -   (Reviu) 

  - Jumlah bibit tanaman 

kakao yang tersedia 

13.200 batang -   (Reviu) 

  - Jumlah bibit tanaman 

cengkeh yang tersedia 

38.525 batang -   (Reviu) 

  - Jumlah pupuk organik 

yang tersedia 

47.500 kg -   (Reviu) 

  - Jumlah jalan produksi 

yang dibuat 

4 paket 3 paket 

  - Jumlah kelompok tani 

ternak yang dibina 

8  

  - Jumlah rumah kompos 

sederhana 

2  

  - Jumlah petani yang 

mengikuti sosialisasi 

300  

  - Jumlah materi sosialisasi 

perijinan dan temu usaha 

300  

  - Terwujudnya jaringan 

irigasi yang baik 

7 Kecamatan 7 Kecamatan 

  - Meningkatnya 

penyediaan air cadangan 

bagi masyarakat 

1 tahun 1 tahun 

  - Jumlah Bedah rumah 

yang dibangun bagi 

masyarakat miskin 

79 unit 79 unit 
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  - Jumlah Rehabilitasi 

rumah bagi masyarakat 

miskin 

38 unit 38 unit 

  - Jumlah penyandang cacat 

yang mendapat pelatihan 

keterampilan 

10 orang 10 orang 

  - Jumlah Kelompok 

Percontohan Teknologi 

Tepat Guna (TTG) 

3 Kelompok 3 kelompok 

  - Prosentase tingkat 

pemahaman kesehatan 

ibu dan anak 

100% - (Reviu) 

  - Prosentase pembinaan 

peran serta masyarakat 

dalam pelayanan KB dan 

KR yang mandiri 

100% - (Reviu) 

  - Jumlah Kelompok 

Percontohan  Desa 

Mandiri Energi (DME) 

2 Kelompok 2 Kelompok 

  - Persentase kualitas air 

minum yang memenuhi 

syarat 

90% 88,28% 

  - Persentase penduduk 

yang menggunakan 

jamban sehat 

70% 63,38% 

  - Persentase penemuan dan 

pengobatan penderita 

baru BTA positif 

70% 89,76% 

  - Cakupan Diare yang 

ditangani 

100% 83,79% 

  - Cakupan Pnemonia yang 

ditangani 

100% 21,75% 

  - Angka Kesakitan DBD 

per 100.000 penduduk 

52 - 

  - Persentase desa yang 

mencapai Universal Child 

Imunisation (UCI) 

95% 98,72 

  - AFP rate per 100.000 

penduduk usia< 15 tahun 

2 - 

  - Persentase ODHA yang 

mendapat ARV 

50% - 

  - Persentase Ketersediaan 

obat dan Perbekalan 

Kesehatan 

100% 100% 

  - Prosentase tingkat 

pemahaman remaja 

tentang narkoba dan 

penyakit menular seksual 

100% - (Reviu) 
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  - Prosentase terlaksananya 

Pembinaan Lembaga 

Pemberdayaan 

Masyarakat  (LPM) 

Kabupaten 

12 Bulan - (Reviu) 

 

Realisasi pencapaian prosentase peningkatan minat baca dikalangan 

masyarakat dan menurunnya prosentase buta aksara pada Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Karangasem dapat dijelaskan pada tabel berikut: 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target 

RPJMD 

Realisasi 

2014 
Ket. 

 

A. Penyelenggaraan fungsi 

pendidikan mengacu pada 

renstra pendidikan 

    

 
1. Penuntasan buta aksara 100 100 

 

 

Indikator Penyelenggaraan fungsi pendidikan mengacu pada renstra 

pendidikan yang dijabarkan dalam program pendidikan Non formal dalam DPA (Daftar 

Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2014 untuk meningkatnya pesertasi didik 

mengikuti Paket A,B,C yang lulus ujian berhasil tercapai paripurna 100% (target 

tercapai). Sedangkan untuk penuntasan buta aksara dari target 2014 sebesar 100% 

tercapai  91,48 % yang artinya masih ada 8,52 masyarakat yang masih buta aksara 

(target belum tercapai). Untuk mengatasi hal ini masih dianggap perlu terobosan-

terobosan yang dapat menanggulangi hal ini sehingga buta aksara di Kabupaten 

Karangasem dapat terus ditekan dari tahun ke tahun sampai tuntas. 
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 Meningkatnya taraf hidup masyarakat 

Input, indikator ini terealisasi melalui Program Pembangunan Infrastruktur 

Perdesaan dengan kegiatan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang 

ditangani oleh Bidang TRBP yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Karangasem sebesar 

Rp 100.084.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 60.114.850,00 atau 60,06%. Sisa dana 

sebesar Rp 39.969.150,00 dikembalikan ke kas daerah. 

Output,dari kegiatan ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat 

perdesaan dalam pembangunan infrastruktur dalam 1 tahun.Kegiatan ini ditujukan 

kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan rendah 

untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur perdesaan. Melalui kegiatan 

ini diharapkan tingkat pengangguran berkurang dan taraf hidup masyarakat meningkat. 

 

 

 

 Meningkatnya kondisi lingkungan permukiman 

Input, indikator ini terealisasi melalui Program Lingkungan Sehat Perumahan 

yang ditangani oleh Bidang TRBP dimana kegiatan inidibiayai APBD Kabupaten 

Karangasem sebesar Rp 7.104.800.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 

6.208.462.440,00 atau 87,38 %. Sisa dana sebesar Rp 896.337.560,00 dikembalikan ke 

kas daerah.  

Anggaran Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan 

Sumber : Doc. DPU Kab. Karangasem 2015 
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Output, dari kegiatan Perbaikan Lingkungan Permukiman yaitu4 (empat) 

paket perencanaan dan 47 (empat puluh tujuh) paket pengadaan konstruksi perbaikan 

lingkungan permukiman yang bersifat hibah kepada masyarakat di 8 (delapan) 

kecamatan. Perbaikan lingkungan permukiman yang dikerjakan adalah berupa 

pengaspalan dan rabat beton jalan lingkungan, pemasangan paving serta rehab 

pemandian umum. 

Capaian Kinerja Utama, dengan adanya perbaikan tersebut, jalan lingkungan 

permukiman yang sebelumnya masih berupa jalan setapak atau dalam keadaan rusak 

berat kini sudah dalam keadaan baik, tidak berlubang, becek/licin saat hujan sehingga 

nyaman dan aman dilalui. 

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2014 dari Dinas Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem dapat dijelaskan sebagai berikut :  

Sasaran : Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM 

Sasaran in dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

secara bertahap melalui perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha untuk 

Anggaran Program Lingkungan Sehat Perumahan 

Sumber : Doc. DPU Kab. Karangasem 2015 
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mengurangi pengangguran dan kemiskinan  di Kabupaten Karangasem, sehingga 

Kesejahteraan bertambah dan rumah tangga miskin berkurang secara bertahap Indikator 

dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel  

Capaian Kinerja Sasaran Pengentasan kemiskinan bertahap dan koprehensif 

Indikator Target Realisasi 
% 

Capaian 

Realisasi 

2013 2014 

Jumlah UMKM dan KUKM 

yang mengikuti pelatihan dan 

sosialisasi sumber-sumber 

permodalan meningkat 

90 orang 90 orang 100,00  - - 

 

Indikator : Jumlah UMKM KUKM yang mengikuti pelatihan dan sosialisasi 

sumber-sumber permodalan  meningkat 

Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya 

kemiskinan dan pengangguran di masyarakat.Untuk itu  diperlukan suatu penanganan 

kegiatan yang intensif dan berkelanjutan. Disamping melakukan kegiatan pelatihan  , 

maka juga diperlukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tetang sumber-

sumber permodalan yang ada . Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat yang taraf 

hidupnya masih rendah dan mau berusaha untuk meningkatkan kehidupannya. 

Pendekatan yang dilakukan oleh Dinas koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten 

Karangasem adalah melalui Desa Pekrama 

. Diharapkan selanjutnya kegiatan ini diadakan secara berkelanjutan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi sehingga juga akan 

mensukseskan indikator – indikator yang pada tahun ini belum tercapai. Ketika 
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kesadaran masyarakat sudah meningkat, maka masyarakat misikin akan berkurang dan 

juga masyarakat Karangasem akan turut berperan serta aktif dalam upaya Mengurangi 

kemiskinan. 

Dalam tahun ini, dari sasaran ini, hanya 1 (satu) indikator yang dipakai dalam 

pencapaian sasaran. Sedangkan 2 (dua) sasaran lagi yaitu Persentase pengendalian 

kemiskinan dan pengangguran  dan Persentase pengurangan kemiskinan tidak bisa 

digunakan karena kegiatan yang berkaitan tidak mendapat anggaran.   

Gambar  

Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Karangasem  

Tahun 2010 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan penduduk miskin. 

Dari tahun ketahun terus bertambah hal ini dikarenakan jumlah total penduduk 

kabupaten karangasem bertambah sedangkan lapangan pekerjaan semakin kecil ini 
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menunjukkan bahwa sektor Usaha kecil dan Menengah dalam penciptaan lapangan 

kerja dan sektor-sektor lainnya kurang dapat menyerap tenaga kerja hal ini dikarenakan 

keahlian dan ketrampilan yang dimiliki belum memadai sehingga penduduk miskin 

semakin bertambah. Namun dengan demikian  perlu adanya pelatihan keterampilan 

yang dapat menunjang perekonomian dengan hal tersebut, usaha-usaha perlu terus 

digalakkan secara lintas sektoral sehingga secara bertahap dan berkesinambungan angka 

kemiskinan terus dapat diturunkan. 

Sasaran : Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM 

Sasaran ini dimaksudkan untuk melakukan penanganan masalah-masalah 

sosial yang terjadi dimasyarakat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan 

masyarakat. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan 

kualitas penduduk di Kabupaten Karangasem, dan juga untuk mengoptimalkan fungsi 

penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Indikator dan capaian kinerja dari 

sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel  

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan sehat 

Indikator Target Realisasi 
% 

Capaian 

Realisasi 

2013 2014 

Jumlah koperasi yang 

diperingkat 

 

10  Kop 10 Kop 100 100 100 

Jumlah pengelola koperasi yang 

mengikuti bimbingan teknis 

 

 

30  Orang 
30 Orang 100,00 100,00 100,00 

Tersosialisasinya prinsip-

prinsip koperasi 

 

 

 

12 bulan 12 bulan 100,00 100 100,00 
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Indikator : Jumlah koperasi yang diperingkat 

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 

sasaran strategis sabagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalanya. 

Adapun sasarannya adalah meningkatnya sumber daya manusia bagi koperasi 

dan UMKM sehingga terwujudnya koperasi dan UMKM yang kuat, mandiri, inovatif, 

dinamis dan berdaya saing tinggi. 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator kinerja sebagai tolak ukurnya 

tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai kurang 

dari target yang telah ditetapkan. 

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa indikator kinerja 

partisipasi UMKM pada pelatihan ketrampilan kewirausahaan Keranjang dari Ate, 

sesuai target yang telah ditetapkan. Sedangkan indikator kinerja partisipasi KTI pada 

pelatihan kewirausahaan dan partisipasi UMKM pada pelatihan kewirausahaan penataan 

outlet dibawah target yang ditetapkan. 

Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran indikator kerja 

sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator 

kinerja dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. 

Hasil pengukuran di atas terlihat bahwa indikator kinerja partisipasi UMKM 

pada pelatihan Pembukuan Akuntasi & Kelembagaan Koperasi serta pemberian 

Stimulan uang pembinaan pencapaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran, diantaranya adalah: 

1. Terbatasnya jenis pelatihan yang dikehendaki UMKM dan yang mampu 

menciptakan peluang pasar. 
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2. Terbatasnya sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas di 

didang pengembangan sumber daya manusia. 

3. Ketidaktersedianya dana pembinaan. 

4. Keterbatasan dana merupakan penyebab tidak tercapainya indikator 

kinerja partisipasi KTI dan pedagang kecil pada pelatihan kewirausahaan 

dan penataan outlet, hal ini dikarenakan pada kedua pelatihan tersebut 

sasaran diberi bantuan blower untuk pelatihan etalase untuk pelatihan 

penataan outlet. 

Pencapaian kinerja sasaran Tahun 2014  mengalami peningkatan apabila 

dibandingkan dengan tahun 2013. Peningkatan capaian kinerja melalui upaya-upaya 

sebagai berikut: 

1. Identifikasi jenis pelatihan kewirausahaan bagi UMKM. 

2. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan keterampilan. 

3. Peningkatan koordinasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset agar selalu terjaga ketersediaan dana pelatihan . 

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun 

mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut: 

1. Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, swasta, BUMN, 

BUMD dan  Pemerintah pusat dan propinsi. 

2. Melakukan analisa kebutuhan bagi UMKM, meliputi pelatihan, 

permodalan dan perizinan. 
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Sasaran : Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan sehat 

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 

sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. 

Adapun sasarannya adalah meningkatnya perubahan perilaku Koperasi dan 

UMKM Kota Karangasem dalam berusaha untuk melaksanakan dan mentaati peraturan 

yang berlaku dan terjalinnya hubungan harmonis antara Koperasi dan UMKM dengan 

Pemerintah selaku Pembina. 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran indikator kinerja sebagai tolak 

ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai 

melebihi target yang telah ditetapkan. 

Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa indikator kinerja 

partisipasi UMKM  sebesar 91,2% kurang dari target yang telah ditetapkan dan 

memadai pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. 

Sedangkan hasil pengukuran kinerja sasaran indikator kinerja sebagai tolak 

ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai 

kurang dari target yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran,  indikator kinerja sebagai tolak 

ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai 

melebihi target yang telah ditetapkan. 
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Hasil pengukuran diatas terlihat bahwa indikator kinerja Sosialisasi tata cara 

pendirian koperasi dan peraturan perundangan perkoperasian pencapaiannya melebihi 

target yang telah ditetapkan. 

Demikian juga berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran  indikator 

kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa sacara umum capaian kinerja dicapai 

melebihi target yang telah ditetapkan. 

Dan hasil pengukuran diatas terlihat bahwa indikator kinerja Penilaian 

Kesehatan pencapaiannya  melebihi target yang teiah ditetapkan, sedangkan indikator 

kinerja Pembinaan Administrasi Kelembagaan Koperasi dan pengawasan Koperasi dan 

pengawasan Koperasi Pencapaian sesuai target yang ditetapkan 100%. 

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran, diantaranya adalah: 

1. Terbatasnya kemampuan pengurus koperasi di bidang manajemen, 

pembukuan dan marketing. 

2. Rendahnya pemahaman UMKM tentang pentingnya HAKI dan peraturan 

perundang-undangan perkoperasian. 

Pencapaian kinerja sasaran Tahun 2014 mengalami peningkatan apabila 

dibandingkan dengan tahun 2013. Peningkatan capaian kinerja melalui upaya-upaya 

berikut: 

1. Sosialisasi tentang HAKI dan tata perundang-undangan, perkoperasian, 

serta melakukan pembinaan dan pengawasan. 

2. Memberikan penghargaan kepada koperasi yang berprestasi dan 

memfasilitasi pengembangan UMKM  
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Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun 

mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut: 

1. Menjalin kerjasama dengan kementrian hukum dan HAM provinsi Bali, 

Dinas Kesehatan Kota Karangasem, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kota Karangasem dan DEPOKINDA. 

2. Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, swasta, BUMN, dan 

BUMD. 

3. Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian 

Sasaran ini menggambarkan upaya yang dilakukan Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem dalam meningkatkan pemasaran hasil 

produksi pertanian, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan promosi, 

mengingat Promosi merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan 

kegiatan pemasaran dan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan 

keberhasilan pemasaran suatu produk. Melalui promosi diharapkan dapat meningkatkan 

volume penjualan yang pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan 

pendapatan/keuntungan suatu usaha. Dengan tersalurnya barang atau produk yang 

dihasilkan oleh petani maka goal setting “Peningkatan Pendapatan Petani“ dapat 

terwujud. indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 
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Promosi memegang peranan penting dalam meningkatkan pemasaran produk 

yang dihasilkan termasuk produksi usaha pertanian, karena dengan promosi konsumen 

ataupun  pelaku usaha sebagai pemasok /pemakai produk akan mengetahui produk yang 

kita hasilkan dan kita bisa mengetahui produk yang bagaimana yang mereka inginkan 

atau butuhkan, sehingga di tahun 2014 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Kabupaten Karangasem berupaya mentargetkan promosi melalui event 

lokal maupun Nasional. Kegiatan promosi pada event lokal yang diikuti tahun 2014 

adalah Festival Agribisnis yang dilaksanakan di Lapangan Monumen Bajra Sandhi 

Renon – Denpasar  dari tanggal 19 sampai dengan 22 September 2014. Sedangkan 

event nasional yang diikuti adalah Agro & Food Expo ke – 14 yang secara rutin 

dilaksanakan di Jakarta Convention Center – Senayan Jakarta dari tanggal 1 Mei sampai 

dengan 4 Mei 2014, Surabaya Agribusines and Matching Expo (SAMEX) 2014 yang 

dilaksanakan di Grand City Convex, Surabaya – Jawa Timur dari tanggal 5 sampai 

dengan 8 September 2014, kemudian Batam Agribusiness And Matching Expo Tahun 

2014 yang dilaksanakan dari tanggal 7 sampai dengan 10 Nopember 2014 bertempat di 

Mega Mall Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau. Adapun produk yang 

dipamerkan/dipromosikan dalam event – event tersebut di atas adalah produk unggulan 

 

Indikator 

 

 

Target 

 

 

Realisasi 

 

% 

Capaian 

 

Realisasi 

2013 

 

Realisasi 

2012 

 

Jumlah promosi 

produk usaha 

pertanian 

 

 

5 kali  

 

4 kali 

 

80 

 

5 kali 

 

5 kali 
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Kabupetan Karangasem baik produk segar seperti Salak Gula Pasir, Salak Bali, 

Manggis, Tomat, Cabe, Kacang, Succhini, Labu Siam Baby, Buncis dan lain – lain, 

maupun produk olahan seperti Aneka Dodol, Manisan, Kripik, Bumbu Rujak, Olahan 

Kacang, dan Aneka Wine. Dari data yang tercantum dalam tabel dapat dijelaskan bahwa 

dari target promosi produk usaha pertanian yang direncanakan sebanyak 5 kali 

terealisasi 4 kali atau dengan persentase capaian 80 %. 

Indikator : Jumlah cubang yang dibangun 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Karangasem, merupakan lahan kering. 

Oleh karena itu diperlukan usaha yang lebih keras dalam upaya penyediaan sumber 

daya air. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pembangunan cubang 

sebagai tempat penampungan air. Dengan demikian, terdapat persediaan air yang cukup 

sebagai upaya penanggulangan kekeringan pada musim kemarau. 

Pada tahun 2014 pencapaian target ini belum dapat dicapai dengan baik 

melalui kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman dan pada pertengahan tahun 

dirubah nama kegiatan berdasarkan petunjuk menteri keuangan dengan nama kegiatan 

Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tanaman Tembakau yang berasal dari APBD yang 

bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH – CHT) berupa 

penyediaan sarana dan prasarana cubang sebanyak 2 unit, hal ini hanya mencapai target 

25% dari target 8 unit, untuk itu diharapkan di tahun-tahun mendatang anggaran dapat 

ditingkatkan agar dapat menambah penyediaan pembuatan cubang di lahan kering. 
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Indikator : Jumlah perluasan areal tanaman perkebunan 

Perluasan areal adalah salah satu upaya untuk meningkatkan produksi 

perkebunan, dengan meningkatnya luasan areal maka produksi juga akan 

meningkat. Tahun 2014 ini pencapaian target berasal dari APBD, kegiatan 

Pengembangan Perbenihan/Perbibitan. Sasaran kegiatan ini adalah penambahan 

luas areal perkebunan 225 Ha, berupa perluasan tanaman kelapa dalam, kelapa 

genjah, cengkeh dan kakao. Selain itu, juga bersumber dari APBN melalui Tugas 

Perbantuan (TP) Ditjen PSP (Prasarana Sarana Pertanian) Kementerian Pertanian 

dengan kegiatan Perluasan Tanaman Perkebunan, berupa perluasan tanaman mete 

di Kecamatan Kubu seluas 25 Ha, Perluasan Tanaman kopi seluas 25 Ha di 

Kecamatan Rendang. 

Kedepannya diharapkan pencapaian ini dapat dipertahankan dengan 

anggaran baik dari APBD maupun APBN dengan pengembangan jenis tanaman 

yang beranekaragam. 
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Indikator : Luas diversifikasi tanaman perkebunan 

Diversifikasi tanaman merupakan penganekaragaman jenis tanaman yang 

ada di suatu hamparan. Selama ini jenis diversifikasi tanaman yang dilakukan 

adalah tanaman tembakau (perkebunan) dengan tanaman jagung (pangan). Kegiatan 

ini menggunakan dana dari APBD yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau (DBH-CHT).  Namun untuk tahun selanjutnya agar kegiatan ini 

dirubah menjadi kegiatan : Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tanaman Tembakau, 

sesuai dengan hasil rapat dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang baru 

dari menteri keuangan dan disinkronkan dengan menteri pertanian dengan 

memperhatikan asas kepatutan dan memberikan  dampak terhadap daerah baik 

daerah penghasil maupun daerah non penghasil cukai tembakau. 

Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem Program 

pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 

14.836.085.540,00 dengan realisasi anggaran Rp  13.510.569.909,20  atau sekitar 91,07 

% dari pagu anggaran. Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp 1.325.515.630,80   

dikembalikan ke kas daerah. 

Program ini di realisasikan dengan 3 (tiga) kegiatan utama yaitu 

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi 

Irigasi dan Pembangunan Irigasi Subak di 7 Kecamatan. Keberhasilan dari program ini 

diukur dari terpenuhinya target pengadaan/pemeliharaan jaringan irigasi di 62 Daerah 

Irigasi yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan. Dan sesuai tabel 3.10, dapat dilihat bahwa 

program tersebut telah berhasil dilaksanakan karena persentase realisasi melebihi angka 
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80%. Program ini mampu meningkatkan hasil pertanian karena dengan bertambahnya 

jumlah D.I dan panjang saluran irigasi maka jangkauan area sawah yang terairi juga 

meningkat. 

Di dalam pelaksanaan kegiatan ini, Pembangunan/rehabilitasi irigasi dan 

normalisasi sungai  ini sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan jaringan saluran 

irigasi untuk memberikan peningkatan kebutuhan akan air kepada masyarakat luas. Di 

beberapa kecamatan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi 

mempunyai dampak yang positif terhadap persawahan, ladang, dan kehidupan 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meningkatnya volume cadangan air bagi masyarakat 

Input, indikator ini terealisasi dalam kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi 

Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya dengan pagu anggaran bersumber dari 

APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2014 sebesar Rp 668.585.900,00 Realisasi 

anggaran adalah sebesar Rp  548.240.438,00  atau sekitar 82,00% dari pagu 

Foto 1.4Pengelolaan Jariangan Irigasi  

Sumber : Doc. DPU Karangasem, 2014 
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anggaran.Program ini sebelumnya tidak dikerjakan di tahun 2010, tetapi berdasarkan 

usulan masyarakat dan usaha pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat, maka kegiatan 

ini kembali dilakukan di tahun 2011, 2012,2013, dan 2014. 

 

 

 

Output, pemeliharaan/rehabilitasi embung mencakup adanya satu paket 

kegiatan pembangunan embung Tanah Aron di Desa Buana Giri, Kecamatan Bebandem 

serta kegiatan pemeliharaan konstruksi dan pembersihan sedimen terhadap 12 (dua 

belas) embung di Kecamatan Karangasem, Selat, Bebandem, Abang, Kubu dan 

Rendang.  

 

 

 

 

 

 

 Anggaran Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan 

Penampung Air lainnya 

Sumber : Doc. DPU Kab. Karangasem 2015 

 

 

Foto 1.5Pembangunan Embung  

Sumber : Doc. DPU Karangasem, 2014 
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Ketinggian dan volume embung yang dipelihara bervariasi, 

tergantung kebutuhan air masyarakat setempat yaitu dengan ketinggian 3-7 m 

dengan volume tampungan 4.432 -26.250 m
3
.Dengan terpeliharanya konstruksi 

embung dan bersihnya daerah penangkapan air, maka makin besar harapan 

tersedianya air cadangan bagi 2825 KK yang memanfaatkan embung di 6 (enam) 

kecamatan.  

Capaian Kinerja Utama, pembangunan embung di 7 kecamatan memiliki 

fungsi dan tujuan untuk masyarakat luas. Dari data tabel 3.11 terlihat penambahan 

jumlah embung yang sudah terbangun oleh DPU Kab. Karangasem, tahun 2013 jumlah 

embung yang di bangun 13 embung, dan pada tahun 2014 jumlah embung yang 

terbangun adalah 19 embung itu artinya mencapai peningkatan sebesar 68,42 %. Akan 

tetapi karena luas dan topografi wilayah, maka tidak semua masyarakat Karangasem 

dapat menikmati air bersih melalui jaringan pipa air bersih. Karena penyebab-penyebab 

tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem perlu menambah jumlah embung di 

beberapa lokasi untuk meningkatkan cadangan air bersih bagi masyarakat. 

Kemiskinan merupakan permasalahan kesejahteraan sosial menonjol yang 

dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Meskipun dalam sejarah penanggulangan 

kemiskinan zaman orde baru telah tercatat penurunan yang signifikan, namun pasca 

krisis ekonomi akhir tahun 1997 hingga saat ini, persoalan kemiskinan masih menjadi 

masalah yang dominan dan dialami oleh masyarakat Indonesia. 

Salah satu icon program penting penanggulangan kemiskinan yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten Karangasem adalalah melalui Program Bantuan Bedah Rumah 
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sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai rumah tidak 

layak huni. 

Dilaksanakannya program ini bertujuan untuk mengurangi rumah tangga 

miskin yang tidak memiliki rumah layak huni. Kebijakan dari program ini yaitu 

memperbanyak pembangunan rumah layak huni. Dengan membangun bedah rumah dan 

rehab rumah akan mempercepat penuntasan rumah tangga miskin yang memiliki rumah 

tidak layak huni.    

 Dalam Kegiatan Peningkatan Pelayanan Fakir Miskin dibentuk Tim yang 

terdiri dari : 

1. Dinas Sosial Kabupaten Karangasem sebagai leding sektor 

2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem 

3. Camat se-Kabupaten Karangasem 

4. Lurah/Perbekel se-Kabupaten Karangasem. 

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (Satu) tahun anggaran 2014 dengan jumlah 

penerima bantuan Bedah Rumah 79 Unit dan Rehab Rumah 38 unit, meningkat 

dibanding dari Tahun 2013 dengan jumlah 67 unit. 

Dalam pelaksanaannya, hambatan/kendala dalam pelaksanaan Kegiatan 

Peningkatan Pelayanan Fakir Miskin adalah waktu pelaksanaan kegiatan fisik/bangunan 

rumah mendekati akhir tahun anggaran, diharapkan kedepan dana kegiatan berupa fisik 

diharapkan sudah masuk pada APBD induk, sehingga waktu pelaksanaan mulai dari 

perencanaan, sosialisasi, verifikasi dan pengerjaannya dapat sesuai dengan scedul serta 

pembuatan laporan tidak lewat dari tahun pelaksanaan. 
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Pembiayaan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Fakir 

Miskin berasal dari Dana APBD Kabupaten Karangasem dengan jumlah dana Rp 

2.001.099.600,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.942.964.650,00 atau 97,09 % 

dengan realisasi fisik sebesar 97,15%, karena ada kegiatan Peningkatan Pelayanan Fakir 

Miskin yang tidak terealisasi 100% yaitu kegiatan Bedah Rumah 1 unit dan Rehab 

Rumah 5 unit. 

Permasalahan Kesejahteraan Sosial pada umumnya merupakan permasalahan 

yang sangat komplek di dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional secara menyeluruh, 

terutama segala keterbatasannya merupakan penghambat dalam mencapai tingkat 

kesejahteraannya.  

Di Kabupaten Karangasem, populasi penyandang disabilitas cukup banyak, 

yaitu sesuai data Tahun 2013 ada sekitar 1.742 orang yang perlu mendapatkan perhatian 

pemerintah dalam rangka memberikan bantuan pelayanan, keterampilan – keterampilan 

yang memungkinkan dilaksanakan oleh para penyandang cacat, sehingga mereka lebih 

percaya diri, tidak banyak menggantungkan diri kepada orang lain. Salah satu upaya 

untuk mencapai maksud diatas, Dinas Sosial Kabupaten Karangasem telah 

melaksanakan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Penyandang 

disabilitas yang dilaksanakan di UPT Loka Bina Karya Dinas Sosial Kabupaten 

Karangasem, yang pemberian UEP untuk 10 orang penyandang disabilitas 

produktif,Pemberian Penghargaan kepada 4 orang atlet penyandang disabilitas 

berprestasi. Di samping juga memberikan bantuan sembako dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidup dalam jangka pendek untuk 20 orang penyandang disabilitas. Selain 
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itu ada pula pemberian bantuan berupa kursi roda untuk 9 orang penyandang disabilitas 

tubuh, tongkat ketiak untuk 2 orang serta pemberian bantuan sosial barang. 

Sedangkan untuk tahun 2013 lalu, jumlah penyandang disabilitas tubuh yang 

diberikan pelatihan keterampilan sebanyak 15 orang, disamping memang telah ada 

bantuan kursi roda serta tongkat ketiak. Hal ini kedepannya perlu dilanjutkan mengingat 

kebutuhan alat tersebut masih dibutuhkan. 

Adapun dasar pelaksanaan kegiatan adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kesejahteraan Sosial. 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Penyandang Cacat. 

Permasalahan yang dihadapi: 

1. Orang tua over protectif terhadap anak, sehingga anak tidak mendapat kesempatan 

untuk mandiri.  

2. Orang tua / keluarga merasa malu memiliki anak cacat, sehingga kesulitan dalam 

pendataan penyandang cacat. 

Sedangkan solusi yang digunakan adalah melalui pendekatan terhadap orang 

tua untuk memberikan pengertian dan peran Pekerja Sosial sangat diperlukan. 
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Anggaran biaya kegiatan Pelatihan Keterampilan tersebut adalah sebesar Rp 

134.698.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 128.207.500,00 atau 95,18% dan  

realisasi fisik 100 %. 

Pembinaan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) 

Selama tahun 2014 jumlah kelompok perajin yang telah dibina Teknologi Tepat Guna 

berjumlah 3 kelompok yaitu : 

1. Kelompok Kusuma Mekar Br.Dinas Waliang, Abang, Karangasem 

2. Kelompok Werdi Guna Br.Dinas Telugtug ,Sibetan,Karangasem 

3. Kelompok Tunas Mekar Br.Pringalot, Rendang,Karangasem 

Anggaran yang dipergunakan berasal dari APBD Kabupaten Karangasem dengan nilai 

Rp.90.000.000, prosentase fisik telah berjalan sesuai target, dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp.86.448.200 atau 96,05 %. 

Hambatan : 

Masih rendahnya peran masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan 

kurangnya dana sebagai sarana pengembangan TTG untuk motifasi para pengerajin 

TTG.  

Langkah ke depan yang akan diambil : 

Pemerintah Daerah  daerah diharapkan lebih banyak mengalokasikan dana melalui 

APBD Kabupaten Karangasem sebagai sarana dalam memacu dan menggalakkan 

masyarakat pengerajin dibidang TTG di tahun berikutnya. 

 Desa Mandiri Energi (DME) 
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Pembangunan sumber energi baru berupa pembangunan Biogas skala rumah 

tangga untuk tahun 2014 di laksanakan di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sidemen dan 

Kecamatan Selat sebanyak 5 unit biogas, berikut nama-nama kelompok tani/ternak 

penerima biogas skala rumah tangga : 

1. Kelompok tani/ternak I Wayan Sunarta Br.Dinas Tukad Sabuh, Duda Utara,Selat, 

Karangasem 

2. Kelompok tani/ternak Ni Nyoman Sudiasih Br.Dinas Wates Kangin, Duda Utara, 

Selat,Karangasem 

3. Kelompok tani/ternak I Gusti Lanang Arya Kusuma Br.Dinas Selat Kelod, Selat, 

Karangasem 

4. Kelompok tani/ternak I Wayan Subawa Br.Dinas Lebu,Lokasari, Sidemen, 

Karangasem 

5. Kelompok tani/ternak I Wayan Mertadana Br.Dinas Lebu,Lokasari, Sidemen, 

Karangasem 

 Dengan terbangunnya biogas skala rumah tangga masyarakat di perdesaan 

bisa memanfaatkan limbah kotoran ternak untuk menjadi bahan bakar alternative 

sehingga dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat.Semula kegiatan Desa Mandiri 

Energi adalah pengembangan tanaman jarak pagar untuk bahan bakar solar yang di 

kembangkan di Dusun Batugiling, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, namun 

pengembangan tanaman jarak tidak berhasil maka beralihlah ke biogas skala rumah 

tangga.Anggaran yang dipergunakan berasal dari APBD Kabupaten Karangasem 
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dengan besaran dana Rp.104.950.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.94.397.700 

(89,95%).  

Hambatan dan kendala : 

Dalam pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Energi yang berupa pengembangan Biogas 

skala Rumah Tangga ada beberapa kendala seperti  data sasaran calon penerima bantuan 

yang belum mengerti manfaat biogas dan bisa mengoftimalkan bantuan biogas tersebut 

serta keterbatasan ternak untuk bahan baku kotoran ternak. 

Saran Kedepan : 

Diharapkan kedepan program DME ini yang didanai dari pusat untuk selanjutnya dapat 

dianggarkan dalam APBD Kabupaten Karangasem. 

Air yang layak diminum, harus mempunyai standar tertentu yaitu telah 

memenuhi persyaratan fisik, kimiawi dan bakteriologis, dan syarat tersebut merupakan 

satu kesatuan. Pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Karangasem yang memiliki akses 

berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak) adalah 88,28%, sehingga capaian 

kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 92,93 % dari target. 

Tabel 3.19 Persentase Penduduk yang Memiliki Akses 

Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak)Di Kabupaten Karangasem 

Tahun 2014 

No Indikator Target 

 

Realisasi Capaian 

1 
Persentase penduduk yang memiliki 

akses 

95 % 88,28 92,93 
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berkelanjutan terhadap air minum 

berkualitas (layak) 

 

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan dalam rangka mendukung 

pencapaian ini adalah pengawasan kualitas air. Pengawasan kualitas air pada Tahun 

2014 dilakukan terhadap pemeriksaan secara bakteriologi. Jenis – jenis sampel yang 

diperiksa pada UPTD Laboratorium adalah menurut sumber sarana air bersih yaitu dari 

PDAM sebanyak 579 sampel yang memenuhi syarat 451 atau 93,43 %,  PMA ( 

Perlindungan Mata Air ) sebanyak 36 sampel yang memenuhi syarat 14 sampel atau 

38,88 %, Sumur Gali sebanyak 202 sampel yang  memenuhi  syarat 81 sampel atau 

40,09 %, PP non PDAM sebanyak 85 sampel yang memenuhi syarat 31 sampel atau 

36,47 % dan PAH ( Penampungan Air Hujan ) sebanyak  36  sampel yang memenuhi 

syarat 10 sampel atau 27,77 %. Total sampel air yang diambil pada tahun 2014 dari 

berbagai jenis sarana sebanyak 938 sampel yang memenuhi syarat 587 sampel atau 

62,57 %.  

Hal ini disebabkan karena  masih banyak Sarana Air Bersih ( SAB ) yang 

tidak terlindung, masih ada masyarakat yang buang air besar sembarangan ( BABS ) 

dan pengelolaan air yang belum optimal. Beberapa penyebab dari kualitas  air masih 

rendah adalah : 

- Masih banyak Sarana Air Bersih ( SAB ) yang tidak terlindung,  

- Masih ada masyarakat yang buang air besar sembarangan ( BABS )  

- Pengelolaan air yang belum optimal,  
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- Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan masih 

kurang. 

Alternatif pemecahan masalah : 

a. Melakukan perlindungan terhadap Sarana Air Bersih 

b. Melakukan penyuluhan tentang bahaya buang air besar sembarangan 

dan pengelolaan lingkungan yang baik 

c. Melakukan koordinasi dengan sektor terkait seperti PDAM, PAM 

desa  dan UPT Laboratorium Kesehatan untuk pengendalian kualitas 

air. 

1. Persentase Penduduk dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak 

(Jamban Sehat) 

Akses terhadap sanitasi layak merupakan pondasi inti dari masyarakat 

yang sehat. Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang 

kesehatan manusia. Buruknya sanitasi akan berdampak negatif diberbagai aspek 

kehidupanseperti meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa 

penyakit. Capaian indikator ini sebesar 92,93 dari target .  

Tabel 3.20 Persentase Penduduk yang Memiliki Akses 

Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) 

di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 

No Indikator Target 

 

Realisasi Capaian 

1 
Persentase penduduk yang 

memiliki akses 

95 % 88,28 92,93 
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berkelanjutan terhadap air 

minum berkualitas (layak) 

 

Kegiatan yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap KK yang ada . Dari  

138.255 KK yang ada, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 40.742 KK ,  yang 

memiliki jamban adalah sebanyak 84,7 % dan yang menggunakan jamban sehat 

adalah sebanyak 88,28 %. Penyebab dari faktor ini seperti : 

- Proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara instan tetapi 

memerlukan waktu yang panjang dan kecukupan petugas dalam  yang 

berkesinambungan.  

Belum meratanya ketersediaan sarana sanitasi yang mudah , murah dan 

terjangkau oleh masyarakat. 

Pada tahun 2014 penemuan dan pengobatan penderita baru BTA positif di 

Kabupaten Karangasem sebanyak 174 orang terdiri dari jenis kelamin laki-laki 

sebanyak 115 orang (66 %) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 59 orang (34 %). 

Sedangkan perkiraan penderita baru BTA positif tahun 2014 adalah sebanyak 301 

orang, berarti hanya baru ditemukan sebesar 58 % masih dibawah target renstra 

sebesar 42,79%. 
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Tabel 3.10 Angka Penemuan Kasus Baru TB BTA+ di Kabupaten Karangasem 

Tahun 2014 

No Indikator Target 

 

Realisasi Capaian 

1 

Angka Penemuan kasus baru 

TB BTA+ 

65 % 58 65,83 

 

Bila dilihat trend selama tujuh tahun terakhir angka CDR di Kabupaten 

Karangasem nampak mengalami penurunan seperti pada gambar grafik trend CDR di 

bawah yaitu pada tahun 2008 angka CDR 56%, pada tahun 2009 angka CDR 68 %, 

pada tahun 2010 60 %, pada tahun 2011 55 %, pada tahun 2012 52% pada tahun 

2013 56% dan tahun 2014 58 %. Upaya penjaringan suspek TB yang masih rendah 

merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya angka CDR. Selain itu keterlibatan 

praktisi swasta terutama dalam penjaringan suspek TB juga belum optimal dan 

belum terlaporkan secara tepat dan benar. 

Gambar 3.8 Trend Case Detection Rate (CDR di Kabupaten Karangasem 

 tahun 2009-2014 
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Dari gambar di atas dapat pula dijadikan mapping atau pemetaan  wilayah 

kantong – kantong TB pada wilayah kerja Puskesmas mengingat angka CDR belum 

mencapai 70 % dari perkiraan kasus baru BTA Posistif. Berarti masih ada minimal 

12 % kasus TB BTA positif belum diketemukan di lapangan sehingga masih 

diperlukan upaya – upaya program baik internal maupun eksternal. Salah satunya 

yaitu perlu ada program KIE yang lebih inovatif guna menumbuhkan kesadaran 

masyarakat untuk datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan lebih dini bila mengalami 

tanda – tanda atau gejala TB serta diimbangi dengan kegiatan pemeriksaan kontak 

terhadap penderita TB. Disamping itu Pemantapan SDM, mutu mikroskopis TB, 

serta penguatan jejaring TB masih perlu dioptimalisasi. 

Pneumonia balita merupakan salah satu indikator keberhasilan program 

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan seperti tertuang dalam Rencana 

Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem tahun 2011 – 2015. Capaian 

indikator ini masih jauh dari target seperti pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.13 Persentase Cakupan Penemuan Pneumonia Dan Ditangani Dengan 

Benar di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 

No Indikator Target Realisasi Capaian 

1 

Persentase cakupan 

penemuan pneumonia dan 

ditangani dengan benar 

90 % 21,75 24,17 

 

Dari tahun-tahun sebelumnya cakupan penemuan Pneumonia semakin 

menurun seperti terlihat pada gambar di bawah ini : 

Gambar 3.11  

Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Pd Balita Tahun 2009-

2014 
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Rendahnya capaian  ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti : 

-  masih kurang baiknya tatalaksana kasus terutama pelayanan di poli dalam 

menganamnesa atau menentukan diagnosa terhadap tersangka pneumonia balita.  

- Penjaringan kasus hanya oleh Puskesmas dan Rumah Sakit saja belum melibatkan 

sektor swasta (dokter dan bidan praktek swasta) karena kemungkinan banyak yang 

berobat ke pelayanan swasta. 

- kurangnya promosi tentang penyakit ISPA khususnya pneumonia balita, 

-  persepsi dan tatalaksana kasus ISPA khususnya pneumonia balita pada beberapa 

pelayanan kesehatan masih ada yang belum mematuhi protap yang ada sehingga 

penanganan kasus masih belum optimal, 

-  kurangnya partisipasi masyarakat ( kader ) dalam penemuan kasus batuk pilek di 

lapangan.  

Alternatif pemecahan masalah 

a. Perlunya pengetahuan dan ketrampilan petugas pelayanan agar dapat melaksanakan 

tatalaksana harus sesuai protap yang ada. 

b. Untuk meningkatkan cakupan pelayanan perlu melibatkan praktek swasta. 

c. Keaktifan kader dalam upaya penanganan batuk pilek di lapangan lebih ditingkatkan. 

d. Perlu ditingkatkan promosi penyakit Pneumonia agar semua komponen atau stake 

holder terlibat secara aktif. 

1. Persentase Penemuan Dan Penanganan Diare  

Diare masih merupakan penyebab kematian utama bayi dan balita ( 

RISKESDAS 2007 ). Beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya penyakit 
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diare disebabkan oleh kuman melalui kontaminasi makanan / minuman yang 

tercemar tinja dan atau kontak langsung dengan penderita, sedangkan faktor – faktor 

lainnya meliputi faktor penjamu dan faktor lingkungan. Capaian penemuan dan 

penanganan Diare adalah sebagai berikut : 

             Persentase Penemuan dan Penanganan Diare Di Kabupaten Karangasem 

Tahun 2014 

No Indikator Target 

 

Realisasi Capaian 

1 

Persentase penemuan 

dan penanganan Diare  

90 % 83,79 93,10 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian untuk indikator ini sebesar 93,10% dari target 

yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa penyebab rendahnya capaian 

indikator ini adalah  : 

a. Masih rendahnya Penemuan kasus diare balita di unit pelayanan kesehatan 

belum optimal karena belum semua kasus diare balita terlaporkan terutama yang 

berobat ke praktek swasta. 

b. Kurangnya partisipasi masyarakat ( kader ) dalam upaya penemuan dan 

penanggulangan diare. 

c. Tatalaksana pelayanan kasus belum seluruhnya dilakukan sesuai protap               

( penggunaan tablet zinc dan oralit ). 
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Alternatif pemecahan masalah : 

a.   Diupayakan petugas dapat mengumpulkan data secara keseluruhan termasuk   

data yang berobat di praktek swasta sehingga cakupan diare dapat meningkat 

sesuai target. 

b. Pembinaan terhadap kader ( masyarakat ) dalam penemuan dan 

penanggulangan diare ditingkatkan. 

c. Tatalaksana kasus agar dilakukan sesuai protap yang ditentukan yaitu 

penggunaan zinc dan oralit. 

2. Persentase Angka Bebas Jentik (Angka Bebas Jentik) 

ABJ Kabupaten Karangasem baik tahun 2013 maupun 2014 masih dibawah 

target yang ditentukan (target 95%). Saat ini kondisi ABJ di Kabupaten Karangasem 

92%. 

                            Persentase Angka Bebas Jentik Di Kabupaten Karangasem 

Tahun 2014 

No Indikator Target Realisasi Capaian 

1 

Persentase Angka Bebas 

Jentik 

95 % 92 96,84 

 

Pencapain ABJ selama lima tahun terakhir (tahun 2009-2015) cukup 

mengalami peningkatan seperti gambar berikut ini : 
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 Cakupan Angka Bebas Jentik (ABJ) 

Tahun 2009-2014 

 

Melihat capaian ini, berarti masih banyak rumah yang belum terbebas dari 

jentik nyamuk DBD. Rendahnya ABJ tersebut disebabkan karena beberapa hal 

seperti : 

- Terkait dengan musim penghujan yang turun sepanjang tahun yang 

meningkatkan genangan-genangan air sebagai habitat perindukkan jentik 

nyamuk Aedes Aegypti,  

- Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam gerakan PSN melalui 3 M.  

- Belum semua desa membentuk TIM POKJA DBD desa. 

- Desa yang sudah membentuk POKJA DBD belum semua dapat berfungsi 

sesuai yang diharapkan yakni belum dapat berdaya dalam upaya gerakan 

PSN 3 M plus 

- Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan upaya pencegahan melalui PSN 

masih sangat kurang dan menganggap bahwa upaya penanggulangan DBD 

satu-satunya hanya melalui penyemprotan / fogging. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ABJ 91,14 85,79 87,64 90,31 91,07 92,00 

Target 95  95  95  95  95  95  

80 

82 

84 

86 

88 

90 

92 

94 

96 
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- Koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor masih kurang. 

Alternatif Pemecahan Masalah: 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka upaya / kegiatan yang dapat 

dilaksanakan dalah : 

a. Meningkatkan Sistem Kewaspadaan Dini melalui surveilans aktif baik pada 

masyarakat maupun fasilitas layanan kesehatan yang ada untuk mendapatkan data 

dan informasi tentang kasus DBD 

b. Melaksanakan tatalaksana kasus DBD sesuai protap yakni semua kasus yang 

ditemukan segera dapat dilaksanakan tindakan yang cepat dan tepat. 

c. Pemberatasan vektor penular melalui kegiatan PSN, abatesasi dan fogging fokus. 

Tahun 2014 telah dilaksanakan 144 kali fogging fokus sesuai hasil PE. Untuk 

meningkatkan kualitas layanan fogging tahun 2014 diadakan 1 unit mobil 

operasional fogging. 

d. Membentuk dan membina Tim Pokja DBD di semua desa / kelurahan. Di tahun 

2014 telah dibentuk / dibina sebanyak 18 desa / kelurahan diprioritaskan pada 

desa / kelurahan yang tergolong endemis, sedangkan di tingkat kabupaten dan 

kecamatan juga telah dibentuk POKJANAL DDBD dan tetap diberdayakan 

dengan mengadakan rapat-rapat koordinasi. Dengan telah dibentuk / dibinanya 

POKJA/POKJANAL DBD ini diharapkan adanya peran serta masyarakat dan 

lintas sektor terkait untuk dapat aktif dalam upaya yang terkait dengan 

pengendalian penyakit DBD melalui berbagai kegiatan yang ada di desa maupun 

SKPD masing-masing serta aktif mensosialisasikan kepada warganya masing-

masing. 
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3. Persentase desa yang mencapai Universal Child Imunization (UCI) 

 

UCI merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pelaksanaan 

imunisasi. UCI adalah gambaran adalah gambaran suatu desa diman ≥80% dari jumlah 

bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi 

lengkap. Target UCI pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem adalah 

sebesar 90%. Pada tahun 2014 terdapat 1 desa yang belum UCI, sehingga capaian UCI 

di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 seperti tabel di bawah ini : 

Persentase Desa Yang Mencapai UCI Di Kabupaten Karangasem 

Tahun 2014 

No Indikator Target Realisasi Capaian 

1 
Persentase desa yang 

mencapai UCI  
90 % 98,72 109,69 

 

Kabupaten Karangasem  sudah mencapai target dalam capaian desa yang UCI 

yaitu 109,69 dari target.    

Dalam 5 tahun terakhir kabupaten karangasem mampu mencapai UCI diatas 

target. Sesara rinti seperti gambar berikut ini . 
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            Cakupan Desa/Kelurahan UCI Kab. Karangasem           

Tahun 2009 s/d 2014 

 

 

Demikian uraian pencapaian realisasi misi III untuk sasaran Pengentasan 

kemiskinan bertahap dan komfrehensif dengan realisasi rata-rata 80% dikarenakan ada 

beberapa reviu atau perubahan dari indikator kinerjanya sehingga target tidak terpenuhi. 

 

 SASARAN  13 : KESEJAHTERAAN SOSIAL 

 

Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui SKPD terkait berupaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai upaya akan diuraiakan dari 

pencapaian sasaran beberapa SKPD. Indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja 

sasaran kesejahteraan sosial secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

UCI 100 100 94,90 93,60 97,44 98,72 

Target (%) 90  90  90  90  90  90  
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SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

1 2 3 4 

Misi III : Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan  

Kesejahteraan 

Sosial 

- Tersedianya Tanah 

untuk Rumah Pintar 

Dusun 

Muntigunung 

- 

  - Jumlah Aparat Desa 

yang ditingkatkan 

kesejahteraannya 

75 Desa 75 Desa 

  - Prosentase peningkatan 

kualitas data keluarga 

yang valid 

100% 100% 

  - Persentase penjaringan 

anak sekolah TK, SD, 

SMP dan SMA 

100% - 

  - Frekwensi sosialisasi 

program keluarga 

harapan 

7 Kecamatan 7 Kecamatan 

  - Frekwensi sosialisasi 

program keluarga 

harapan 

7 Kecamatan 7 Kecamatan 

  - Jumlah bantuan bahan 

makanan (sembako) 

bagi Korban Tindak 

Kekerasan 

20 paket 20 paket 

  - Jumlah bantuan sosial 

barang berupa kursi 

roda sebanyak 9 buah 

dan 2 pasang tongkat 

ketiak bagi penyandang 

cacat 

11 orang 11 orang 
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  - Jumlah Bantuan UEP 

bagi Tuna Netra 

10 paket 10 paket 

  - Jumlah bantuan sosial 

bagi orang terlantar 

1 orang 1 orang 

  - Jumlah gepeng yang 

terjaring di luar 

Kabupaten Karangasem 

dan dikembalikan ke 

Dinas Sosial 

Kabupaten Karangasem 

dan jumlah gepeng 

yang terjaring di 

tempat-tempat umum 

di wilayah Kabupaten 

Karangasem 

500 orang 500 orang 

  - Jumlah lansia yang 

diberikan pelatihan 

keterampilan 

80 orang 80 orang 

  - Jumlah lansia yang 

diberikan sembako 

70 orang 70 orang 

  - Jumlah Karang Lansia 

yang dibentuk 

1 Desa - Desa 

  - jumlah anak terlantar 

yang diberikan 

sembako 

20 orang 20 orang 

  - jumlah anak terlantar 

yang diberikan bibit 

ternak babi 

10 orang 10 orang 

  - Jumlah anak panti 

asuhan yang diberikan 

makanan tambahan 

84 orang  

  - Jumlah anak terlantar 

yang diberikan pakaian 

150 orang 150 orang 
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dan peralatan sekolah 

  - Jumlah Bantuan paket 

sembako dan peralatan 

dapur bagi korban 

bencana alam 

(kebakaran dan puting 

beliung) 

270 paket 270 paket 

  - Jumlah Bantuan air 

bersih bagi korban 

bencana alam 

(kekeringan) 

100% 100% 

  - Tertanganinya kasus-

kasus permasalahan 

sosial keluarga 

140 kasus 140 kasus 

  - Terbinanya organisasi 

kesejahteraan sosial 

dengan baik (KT dan 

PSM) 

100% 100% 

  - Terbinanya dan 

terevaluasinya 

organisasi sosial 

8 Organisasi 8 Organisasi 

  - Pensertifikatan 

Lembaga Pelatihan 

Kerja Swasta (LPKS) 

3 unit 4 unit 

  - Prosentase 

penyelesaian prosedur 

perselisihan hubungan 

industrial 

100% 100% 

  - Prosentase pekerja dan 

pengusaha secara 

umum yang mendapat 

perlindungan 

100% 100% 

  - Penetapan Besaran 100% 100% 
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UMK 

  - Prosentase pekerja 

perempuan dan anak 

yang mendapat 

perlindungan 

100% 100% 

  - Jumlah 

Kunjungan/Pembinaan 

K3 

16 kali 50 kali 

  - Jumlah 

Penanggulangan 

Bahaya Kebakaran 

1 tahun 1 tahun 

  - Meningkatkan 

pengawasan peredaran 

barang dan jasa 

245 

toko/dagang 

245 

toko/dagang 

  - Meningkatkan disiplin 

para pengguna alat 

UTTP 

6500 buah 

timbangan 

6500 buah 

timbangan 

  - Meningkatkan disiplin 

para pemilik timbangan 

250 buah 

timbangan 

200 buah 

timbangan 

  - Meningkatkan 

pengetahuan 

pengrajin/pengusaha 

mengenai HAKI 

200 

pengrajin/peng

usaha 

200 

pengerajin/pe

ngusaha 

  - Meningkatkan stabilitas 

harga di pasaran 

4 kali per 

bulan 

4 kali per 

bulan 

  - Meningkatkan 

pendaftaran merk IKM 

5 perusahaan 5 perusahaan 

  - Tersosialisasinya 

Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen 

(BPSK 

1 tahun 1 tahun, 8 

kali 
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  - Jumlah Pengawasan 

IKM dana bergulir 

8 Kecamatan 8 Kecamatan 

  - Jumlah  TP PKK 

Desa/Kelurahan yang 

terbina 

12 (dua belas) 

TP.PKK Desa 

14 TP. 

PKK Desa 

  - Terselenggaranya 

pembinaan dan 

kompetisi olah raga  

5 (lima) 

Cabang 

Olahraga 

5 cabang 

Olahraga 

  - Meningkatnya 

pelayanan yang tepat 

waktu 

Pelayanan 

Perijinan dan 

Non Perijinan 

100% 

  - Tercapainya penagihan 

retribusi dan lain-lain 

PAD 

1 tahun 1 tahun 

 

Sasaran ini ditempuh melalui kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 

kelengkapan Rumah Pintar di Dusun Muntigunung yaitu Pengadaan Tanah Untuk 

Pembangunan Balai Wantilan.Pelaksanaan kegiatanya rencananya di realisasikan pada 

awal tahun 2014 namun karena tidak ada tanah yang diperjual belikan maka kegiatan ini 

tidak berjalan/tidak terlaksana. 

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Indikator 

 

Target 

 

Realisasi 

 

% Capaian  

Fisik Keuangan 

Jumlah Pengadaan Tanah untuk 

Pembangunan Kelengkapan Rumah 

Pintar 

10 Are - 0% 0% 
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Kegiatan Pengadaan Tanah pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten 

Karangasem dengan besaran dana Rp.450.000.000 dan tidak terrealisasi baik fisik 

maupun keuangannya. 

Analisis capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Indikator 

 

Realisasi 

2010 

 

 

Realisasi 

2011 

 

 

Realisasi 

2012 

 

 

Realisasi 

2013 

 

 

Realisasi 

2014 

 

Jumlah Pengadaan Tanah untuk 

Pembangunan Kelengkapan 

Rumah Pintar 

- - 68,75% - 0% 

 

Pada tahun 2012 kegiatan Pengadaan Tanah dimaksud adalah pengadaan 

tanah untuk Pembangunan  Rumah Pintar telah terealisasi baik fisik maupun 

keuangannya. 

Hambatan/Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan : 

Dalam Dalam Pelaksanaan pengadaan Tanah kita sudah berkordinasi dengan 

Camat Kubu, Perbekel Tianyar Barat, Kepala Dusun Munti Gunung, Pemilik Tanah 

yang ada di sebelah bangunan Rumah Pintar , dan pengelola Rumah Pintar namun tanah 

tidak ada yang diperjual belikan. 

Saran Kedepan : 

- Sebelum Merencanakan Pembangunaan dan prasarana agar menyiapkan lahan untuk 

lokasi pembangunan terlebih dahulu yang berupa tanah. 
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Sebagai sarana Pendidikan Nonformal agar keberadaan Rumah Pintar dapat 

lebih bermanfaat agar melibatkan Badan Pertanahan, Camat, Perbekel yang mewilayahi 

lokasi tanah dan kepala Dusun untuk memberi inpormasi tentang tanah yang mana 

dijual di sekitar bangunan Rumah Pintar. 

Sasaran ini dimaksudkan seberapa besar Aparat Pemerintah Desa yang telah 

di tingkatkan Kesejahteraannya, dalam hal ini Pemerintah menganggarkan pembayaran 

biaya jaminan sosial tenaga kerja bagi aparat pemerintah desa. Hal ini dilaksanakan 

mengingat Perbekel dan Sekretaris Desa Non-PNS adalah tenaga kerja yang tidak 

dilindungi oleh ASKES selayaknya PNS di Kabupaten Karangasem. 

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Indikator 

 

Target 

 

Realisasi 

 

% Capaian  

Fisik Keuangan 

Jumlah Aparat Pemerintah Desa yang 

ditingkatkan kesejahteraannya 

75 Aparat 

Desa 

75 Aparat 

Desa 

100% 64,27% 

 

Pembiayaan dalam Kegiatan Pembayaran Kesejahteraan Aparat Pemerintah 

Desa bersumber  dari APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2014 dengan anggaran    

sebesar Rp.69.702.000,- yang dipergunakan untuk operasional dan biaya pembayaran 

jamsostek. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.44.800.160,- (64,27%) 

Dalam kegiatan ini perbekel dan sekretaris desa tentunya sebagai salah satu 

tenaga kerja yang belum dilindungi oleh jaminan sosial sebagaimana pekerja lainnya. 

Untuk itu pemerintah Kabupaten Karangasem berusaha memberikan jaminan sosial 
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tersebut dengan memberikan bantuan berupa pendaftaran di Jamsostek dan pembayaran 

premi jamsotek tersebut. 

Kegiatan ini dilakukan setiap tahun selama perbekel dan sekretaris desa non 

PNS masih menjabat di desanya masing-masing. Untuk sementara dasar pembayaran 

premi masih menggunakan standar pembayaran Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). 

Adapun premi yang dibayarkan berupa Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan 

Kerja, dan Jaminan Kematian. 

Kegiatan pembayaran premi jamsotek ini dilaksanakan pada bulan Nopember 

2014. 

Analisis capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Indikator 

 

Realisasi 

2010 

 

 

Realisasi 

2011 

 

 

Realisasi 

2012 

 

 

Realisasi 

2013 

 

 

Realisasi 

2014 

 

Jumlah Aparat Pemerintah Desa 

yang ditingkatkan 

kesejahteraannya 

 

93,00% 83,33% 75,63% 69,05% 64,27% 

 

Hambatan/Kendala  dalam Pelaksanaan Kegiatan : 

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pembayaran Kesejahteraan dan Penghargaan 

Aparat Pemerintah Desa ini tidak terdapat hambatan yang berarti. Beberapa masalah 

teknis memang terjadi di lapangan, akan tetapi hal tersebut dapat segera diatasi oleh 

Panitia Pelaksana dalam hal ini Bidang Pemerintahan Desa BPMD Kabupaten 

Karangasem. 
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Saran Kedepan : 

Mengingat pentingnya Kegiatan Pembayaran Kesejahteraan dan Penghargaan 

Aparat Pemerintah Desa maka kegiatan ini sebaiknya dianggarkan tiap tahunnya. 

1. Program Keluarga Harapan 

Dalam rangka mensukseskan Program Keluarga Harapan maka perlu 

adanya pendampingan yang berkelanjutan. Dimana dalam pelaksanaan 

pendampingan maka setiap aspek dalam kegiatan Program Keluarga Harapan perlu 

dicatat, dilaporkan dan ditindaklanjuti agar proses pengendalian, keberlangsungan 

dan pengembangan program dapat berjalan sesuai tujuan dan sasarannya. 

Setelah proses pemutahiran dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan 

proses verifikasi, dimana tujuan dari verifikasi ini adalah untuk mengetahui seberapa 

besar tingkat kepatuhan para peserta Program Keluarga Harapan dalam melakukan 

kunjungan ke fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan bagi para ibu hamil dan balita, 

dan seberapa besar minat anak-anak peserta Program Keluarga Harapan mengikuti 

kegiatan belajar mengajar di fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada di masing-masing 

wilayah. 

Adapun permasalahan yang dihadapi kurangnya pemahaman tentang 

Program Keluarga Harapan oleh peserta itu sendiri, sehingga apa yang menjadi 

sasaran belum tercapai secara maksimal, dalam hal ini minat peserta Program 

Keluarga Harapan untuk mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan dan fasilitas 

pendidikan. Pemecahannya : pendamping melakukan koordinasi yang lebih 

komprehensif dengan pihak-pihak terkait, baik dari aparat pemerintahan maupun 
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petugas pelayanan di fasilitas pendidikan maupun kesehatan dan lebih 

mengintensifkan kegiatan pendampingan peserta untuk memberikan pemahaman 

yang lebih baik tentang Program Keluarga Harapan kepada peserta, baik itu tentang 

apa isi Program Keluarga Harapan, syarat keikutsertaan, hak dan kewajiban, sangsi 

dan yang paling penting adalah tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH). 

Disamping itu masih kurangnya pemahaman tentang Program Keluarga Harapan 

baik oleh aparat di wilayah bersangkutan maupun oleh masyarakat terutama untuk 

wilayah Kecamatan Pengembangan. 

Pemecahannya: pendamping melakukan sosialisasi lebih intensif baik 

kepada masyarakat maupun aparat terkait, namun hal ini menyita banyak waktu yang 

menyebabkan proses validasi bagi Kecamatan pengembangan tidak bisa diselesaikan 

sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Di dalam penyerapan dana bantuan 

masih ada peserta Program Keluarga Harapan yang masih kurang memahami dan 

memenuhi komitmen sehingga penyerapan dana bantuan menjadi kurang optimal. 

Saran yang diharapkan kedepan adalah apa yang telah direncanakan pada 

bulan yang bersangkutan sedapat mungkin bisa terselenggara pada bulan tersebut 

walaupun belum bisa sepenuhnya. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak guna 

kelancaran tahapan-tahapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan serta sosialisasi 

lebih giat baik untuk pemahaman peserta, aparat dan pendamping untuk 

meningkatkan komitmen peserta Program Keluarga Harapan. 

Kegiatan penyelenggaraan Program Keluarga Harapan dibiayai dari APBD 

Kabupaten Karangasem dengan besaran Rp 118.003.000,00 dengan realisasi 
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keuangan sebesar Rp 113.486.200,00 atau 96,17 % dengan realisasi fisik sebesar 100 

%. 

Di Kabupaten Karangasem, populasi penyandang disabilitas cukup 

banyak, yaitu sesuai data Tahun 2013 ada sekitar 1.742 orang yang perlu 

mendapatkan perhatian pemerintah dalam rangka memberikan bantuan pelayanan, 

keterampilan – keterampilan yang memungkinkan dilaksanakan oleh para 

penyandang cacat, sehingga mereka lebih percaya diri, tidak banyak 

menggantungkan diri kepada orang lain. Salah satu upaya untuk mencapai maksud 

diatas, Dinas Sosial Kabupaten Karangasem telah melaksanakan Pelatihan 

Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Penyandang disabilitas yang 

dilaksanakan di UPT Loka Bina Karya Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, yang 

pemberian UEP untuk 10 orang penyandang disabilitas produktif,Pemberian 

Penghargaan kepada 4 orang atlet penyandang disabilitas berprestasi. Di samping 

juga memberikan bantuan sembako dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dalam 

jangka pendek untuk 20 orang penyandang disabilitas. Selain itu ada pula pemberian 

bantuan berupa kursi roda untuk 9 orang penyandang disabilitas tubuh, tongkat 

ketiak untuk 2 orang serta pemberian bantuan sosial barang. 

Sedangkan untuk tahun 2013 lalu, jumlah penyandang disabilitas tubuh 

yang diberikan pelatihan keterampilan sebanyak 15 orang, disamping memang telah 

ada bantuan kursi roda serta tongkat ketiak. Hal ini kedepannya perlu dilanjutkan 

mengingat kebutuhan alat tersebut masih dibutuhkan. 

Adapun dasar pelaksanaan kegiatan adalah: 
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1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kesejahteraan Sosial. 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Penyandang Cacat. 

Permasalahan yang dihadapi: 

1. Orang tua over protectif terhadap anak, sehingga anak tidak mendapat kesempatan 

untuk mandiri.  

2. Orang tua / keluarga merasa malu memiliki anak cacat, sehingga kesulitan dalam 

pendataan penyandang cacat. 

Sedangkan solusi yang digunakan adalah melalui pendekatan terhadap 

orang tua untuk memberikan pengertian dan peran Pekerja Sosial sangat diperlukan. 

Anggaran biaya kegiatan Pelatihan Keterampilan tersebut adalah sebesar 

Rp 134.698.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 128.207.500,00 atau 

95,18% dan  realisasi fisik 100 %. 

Dalam kegiatan Pembinaan dan Penyantunan Lansia Tahun 2014, terdapat 

pemberian latihan/bimbingan keterampilan UEP sebanyak 80 orang (Untuk setiap lokasi 

di Kecamatan ada 10 orang). Disamping itu ada juga pemberian bantuan sembako 

sebanyak 70 paket untuk lansia non produktif serta pembentukan karang lansia 1 paket. 

Pembentukan karang lansia kedepan di setiap desa tetap akan diprogramkan dalam 

upaya memberikan perhatian terhadap keberadaan lansia di masyarakat. 
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Kegiatan Pembinaan dan Penyantunan Lansia tahun 2014  Lansia yang 

diberikan bimbingan keterampilan 150 orang, Lansia yang diberikan bantuan sembako 

70 orang dan Pelatihan Bimbingan Ketrampilan UEP. 

Adapun masalah yang dihadapi adalah kurangnya keterampilan untuk 

menambah penghasilan dan menurunnya kondisi fisik akibat faktor usia. 

Sedangkan solusi yang ditempuh dengan diberikan keterampilan yang ringan 

dan diberikan bantuan sembako. 

Untuk kelancaran kegiatan dengan melibatkan masyarakat yang terampil dan 

Pekerja Sosial Masyarakat /pemdamping. 

Anggaran biaya dari kegiatan Pembinaan dan Penyantunan Lansia yang  

Tahun 2014 adalah sebesar Rp.177.604.500,00 yang realisasi fisiknya 100% serta 

realisasi keuangannya sebesar Rp. 176.938.550,00 atau 99,63 % dan realisasi fisik 

100% 

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyantunan Anak Terlantar pada 

untuk tahun 2013 penyantunan anak/pemberian makanan tambahan sebanyak 84 orang 

anak, pemberian seragam/alat-alat sekolah 140 paket untuk anak luar panti, serta 

pemberian bibit ternak babi untuk 10 orang terlantar/korban tindak kekerasan. 

Sedangkan untuk Tahun 2014  penyantunan anak/pemberian makanan tambahan di 

Panti Asuhan Yasa Kerti (11.315 anak/hari),Panti Asuhan Widya Asih VII (6.570 

orang/hari),Panti Asuhan Silahturahmi (12.775 anak/hari),pemberian seragam sekolah 
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(150 paket) dan pemberian bantuan  alat-alat sekolah (150 paket),serta pemberian bibit 

ternak babi untuk 10 orang terlantar/korban tindak kekerasan.  

Adapun permasalahan yang dihadapi masih adanya anak yang semestinya 

tinggal di Panti namun karena tempat tidak memungkinkan sehingga tidak bisa 

tertampung dan masih banyak anak terlantar di luar panti yang memerlukan perhatian. 

Sedangkan solusi untuk harapan kedepan adalah dengan menambah kamar 

untuk menampung anak-anak yang semestinya bisa masuk dan pemberian bantuan 

secara bertahap. 

Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Karangasem dengan besaran Rp. 

272.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.268.187.508,00 yang realisasi 

fisiknya 100% dan realisasi keuangannya 98,60% dan realisasi fisik 100%. 

Sasaran 2    : Tertanganinya Korban Bencana Alam dan Sosial 

Indikator Kinerja 

Utama 

Target 

Renstra/RP

MD 

Realisasi 

s/d Tahun 

2013 

Tahun 2014 

Target Realisasi Capaian 

Jumlah bantuan paket 

sembako dan peralatan 

dapur bagi korban 

bencana alam 

(kebakaran dan puting 

beliung). 

 

Jumlah bantuan air 

bersih bagi korban 

bencana alam 

(kekeringan) sebanyak 

270 paket 

100% 100% 100% 91,48% 91,48% 
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1.  Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat 

Darurat dan Kejadian Luar Biasa  

Penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial merupakan bagian 

integral yang tidak dapat dipisahkan dari penanggulangan bencana nasional. 

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan peran aktif pemerintah, 

swasta/dunia usaha dan masyarakat pada seluruh fase penanggulangan bencana. 

Pada fase tanggap darurat  Dinas Sosial mendapatkan mandat pelaksanaan 

penanggulangan bencana bidang Perlindungan Sosial yang terkait dengan Shelter 

dan Logistik. Shelter dan Logistik  dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

korban bencana melalui layanan darurat agar korban bencana bertahan untuk hidup. 

Dalam Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut 

Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Dinas Sosial berkoordinasi 

dengan Camat se-Kabupaten Karangasem dan Lurah/Perbekel yang ada di 

Kabupaten Karangasem 

Pembiayaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Masalah-masalah 

Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa 

dengan jumlah dana Rp .291.368.700,00 dengan realisasi RP.266.556.200,00 atau 

91,48 % dan realisasi fisik 100%. 

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran 2014 dengan 

jumlah  sasaran yaitu masyarakat yang terkena dampak Bencana alam seperti: 

Banjir, Kebakaran, Angin Puting Beliung, Gelombang pasang, dll  
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   Kendala yang dihadapi yaitu masyarakat yang terkena dampak Bencana 

alam belum semua melaporkan ke instansi terkait, hal ini menghambat untuk 

pemberian bantuan dengan cepat kepada sasaran. 

Harapan untuk kedepan Masyarakat bersama instansi terdepan dalam hal 

ini Kepala Desa / Lurah diwilayahnya masing-masing segera melaporkan kejadian 

Bencana untuk selanjutnya Dinas Sosial bisa mengalokasikan bantuan dengan 

segera. 

Meningkatnya pembinaan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 

(PSKS) 

Tertanganinya kasus-kasus

permasalahan sosial keluarga

Terbinanya organisasi kese-

jahteraan sosial dengan baik

(KT dan PSM)

Terbinanya dan terevaluasinya

organisasi sosial 100% 98,26 100 97,56 97,56

100% - 100 89,07 89,07

90 orang 95,61 100 91,68 91,68

Indikator Kinerja Utama
Target 

Renstra/R

PJMD

Realisasi 

s/d Tahun 

2013

Tahun 2014

Target Realisasi Capaian

 

1. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial 

masyarakat  

  Pengelolaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 

sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kompleknya permasalahan keluarga 

merupakan dampak perubahan bagian penting dari upaya penanganan masalah 

keluarga yang difokuskan pada proses pelayanan yang didasarkan pada praktek 

pekerjaan sosial. Keberhasilan pengelolaan LK3 ditentukan oleh kemampuan 
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pengelola dalam memahami dan melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya,oleh 

karena itu pengelola LK3 dituntut untuk memiliki pengetahuan,ketrampilan,teknik 

dan seni yang memadai sehingga mencapai tujuan perubahan yang ingin dicapai 

dalam menangani masalah psikososial keluarga. 

 Kehadiran LK3 saat ini telah memberikan sumbangan yang tidak kecil 

dalam aksebilitas layanan konsultasi terhadap keluarga,disamping juga merupakan 

pusat jaringan terhadap sumber-sumbberrujukn penanganan masalah 

keluarga.Keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi penanaman nilai-nilai 

bagi anak,sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan sosial primer ini menjadi 

wahana yang paling efektif memmenuhi hak anak yaitu tumbuh kembang,kualitas 

hidup,partisipasi dan pendidikan. 

 Terjadinya perubahan pola sikap,perilaku,mental dan pola pikir keluarga 

yang kurang sesuai dengan nilai dan norma dalam kehidupan sosial 

masyarakat,mengakibatkan tidak sedikit dari mereka yang tidak mampu lagi secara 

fungsional menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 

 Oleh sebab itu,tidak mengherankan jika kasus-kasus keluarga selalu 

muncul setiap hari dengan tingkat dimensi dan keluasannya.Dalam kedudukan 

semacam ini, maka LK3 perlu direvitalisasi dalam rangka merespon terhadap 

sejumpah kebutuhan yang dirasakan mendesak untuk dilakukan. Revitalisasi yang 

dimaksud antara lain meletakkan LK3 sebagai pusaran layanan terpusat untuk 

penanganan masalah keluarga dan reposisi layanan dari layanan di tempat diperluas 

dengan layanan mobilitas. 
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 Adanya LK3 bertujuan agar tersedianya kebutuhan 

Informasi,Konsultasi,Konseling,Rujukan dan Advokasi dalam mengatasi masalah 

ssosial psikologis keluarga dalam rangka peningkatan taraf kesejahteraan dan 

ketahanan sosial keluarga.  

 Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Karangasem dengan besaran 

Rp. 78.626.000,00 dengan realisasi Keuangan sebesar Rp.70.032.200,00 atau 89,07 

% yang realisasi fisiknya 100 %. 

2. Peningkatan Kwalitas SDM Kesos 

 Dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi keluarga Fakir Miskin 

dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial fakir miskin agar mereka 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik antara lain mampu memecahkan 

masalahnya, mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mampu melaksanakan peran 

sosialnya secara mandiri dengan baik dalam upaya pengembangan usaha berupa 

UEP Kelompok Usaha Bersama sebanyak 10 kelompok. 

Semangat Otonomi Daerah yang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pememerintahan Daerah, memberikan kewenanagn yang 

lebih luas pada Daerah dibidang pemerintahan, termasuk penyelenggaran 

kesejahteraan sosial. Peran Pemerintah lebih dikhususkan dalam menetapkan 

kebijakan yang bersifat normative, menetapkan standar, kreteria dan prosedur 

dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.  

Peran organisasi Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

dewasa ini semakin besar peluangnya,  sesuai dengan pergeseran paradigma 
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pembangunan Kesejahteraan Sosial yang semula sentralistik, sekarang menjadi 

desentralistik.  

Salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui 

Dinas Sosial Kabupaten Karangasem untuk mengedepankan partisipasi sosial  

masyarakat dan memberikan penghargaan /apresiasi pada organisasi sosial sebagai 

mitra pemerintah maka dilaksanakan pembinaan – pembinaan awal untuk persiapan 

lomba maka Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Sosial maka 

diberikan bantuan berupa UEP untuk menunjang kegiatan usaha melalui  lomba, 

baik tingkat Provinsi maupun Nasional. Laporan ini disusun sebagai media 

informasi terhadap pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Sosial  dalam 

satu Tahun Anggaran. Laporan  memuat proses perencanaan ,pelaksanaan ,hasil 

dari pelaksanaan  kegiatan ,besar anggaran yang di gunakan ,kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan kegiatan  serta saran kedepan untuk perbaikan lebih lanjut. 

Adapun dasar pelaksanaan kegiatan adalah: 

1. Pasal 34 Undang-undang  Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 

2. Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial 

3. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1981 tentang pelayanan  Kesejahteraan 

Sosial Bagi Fakir Miskin  
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5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan . 

6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25/HUK/2003 tentang pola pembangunan 

Sosial  

Dalam pelaksanaan kegiatan ini  di bentuk tim pelaksanaan kegiatan  yang  

terdiri dari Unsur : Bappeda, Disperindag, Diknas Disnakertran, Diskop, Bagian 

Organisasi Setda, Dinas Peternakan, Kecamatan Bebandem,  Kecamatan Selat, 

Kecamatan Rendang, Kecamatan Karangasem dan Kecamatan Abang.  

Pembiayaan dalam Peningkatan Kwalitas SDM Kesejahteraan Masyarakat 

Kabupaten berasal dari APBD Kabupaten dengan besaran Rp. 122.647.800,00 

realisasi Rp. 112.448.400,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 

91,68%. 

Kegiatan Peningkatan Kwalitas SDM Kesejahteraan Masyarakat Tahun 

2014 dilaksanakan Bulan Januari-Desemer 2014. Persiapan Penyusunan sudah 

dimulai pada Bulan Oktober  2013 dengan melibatkan seluruh bidang yang ada di 

Dinas Sosial Kabupaten Karangasem. 

Dalam pelaksanaan kegiatan  Peningkatan Kwalitas SDM Kesejahteraan 

Masyarakat tidak ada hambatan yang berarti. 

 Saran Kedepan Kegiatan Peningkatan Kwalitas SDM Kesejahteraan 

Masyarakat diharapkan dapat dilanjutkan untuk dapat mengoptimalkan peran orsos 

dalam membantu pemerintah. 
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Pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Karangasem Tahun 2014 telah berjalan sesuai target yang telah ditentukan pada 

indikator kinerja utama dimana untuk Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan 

Pelatihan Berbasis Kompetensi terealisasi sebanyak 40 orang dengan tingkat 

capaian 100%, Jumlah Calon Magang ke Jepang terealisasi sebanyak 25 orang dan 

tingkat capaian 100%, Penyerapan Tenaga Kerja melalui Pola Padatkarya sebanyak 

330 orang dengan tingkat capaian 121,3%, Jumlah Transmigrasi sebanyak 25 KK 

dengan tingkat capaian 100%, Persertifikasian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 

(LPKS) sebanyak 4 unit dengan tingkat capaian 100%, Prosentase Penyelesaian 

Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial dengan tingkat capaian 100%, 

Prosentase Pekerja dan Pengusaha secara Umum yang Mendapat Perlindungan 

dengan tingkat capaian 100%, Penetapan Besaran Upah Minimum Kabupaten 

(UMK) dengan tingkat capaian 100%, Prosentase Pekerja Perempuan dan Anak 

yang Mendapat Perlindungan dengan tingkat capaian 100%, dan Jumlah 

Kunjungan/Pembinaan K3 sebanyak 16 kali terealisasi sebanyak 50 kali dengan 

tingkat capaian 312,5%. 

 

a. Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Karangasem Tahun 2014 

Dari hasil analisa data tabel 3.2 tentang capaian kinerja dimana pada 

indikator penyerapan tenaga kerja melalui pola padatkarya mengalami 

peningkatan dari target yang ditentukan sebanyak 272 orang menjadi 330 orang 

dengan persentase capaian sebesar 121,3% dan jumlah kunjungan dan 
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pembinaan K3 dengan target 16 kali dan terealisasi sebanyak 50 kali dengan 

tingkat capaian 312,5%. Hal tersebut disebabkan terdapatnya paket kegiatan 

dalam anggaran perubahan atas permintaan dari masyarakat. Untuk 

mengakomodir permintaan dari masyarakat tersebut diselenggarakan perubahan 

pada anggaran induk dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Selain 

adanya peningkatan pada indikator penyerapan tenaga kerja melalui pola 

padatkarya dan jumlah kunjungan dan pembinaan K3 juga adanya tambahan 

indikator yaitu penyelenggaraan pelatihan kewirusahaan dengan target 20 orang, 

terealisasi 20 orang dan capaian sebesar 100%. Hal tersebut disebabkan untuk 

memenuhi kegiatan yang dilaksanakan pada bidang yang belum memiliki 

kegiatan agar bidang tersebut bisa berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi pada 

struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Karangasem. 

b. Analisa atas Efesiensi Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Karangasem Tahun 2014 

Analisa atas efesiensi kegiatan yang telah terlaksana di tahun 2014 pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem untuk menunjang 

kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya sehingga dapat 

digunakan sebagai tolok ukur dalam menentukan anggaran yang akan 

dianggarkan pada tahun berikutnya. 

Adapun sasaran utama yang dijadikan obyek pengawasan dalam 

pelaksanaan kegiatan Tahun 2014 ini adalah dengan menyasar 245  buah   toko/  

kios.  Sasaran yang terdiri atas usaha dagang Kios/Warung/Toko/Waserda/ Mini 
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Market /Swalayan dan pedagang kaki lima yang  tersebar di 8 (delapan) 

Kecamatan di Kabupaten Karangasem dengan kriteria pengawasan terhadap 

barang-barang yang mengandung unsur/ketentuan–ketentuan yang menyangkut 

aspek K3L yaitu : 

a. Aspek keselamatan, aspek keamanan, aspek kesehatan dan lingkungan. 

b. Dikonsumsi dan atau digunakan oleh masyarakat banyak. 

c. Produk yang telah memiliki standard sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 

102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional  lainnya yang dipersyaratkan 

oleh Pemerintah seperti, ketentuan label, pencantuman kedaluwarsa, 

pencatuman informasi dan/atau penggunaan bahan-bahan pengawet dan 

pewarna buatan serta petunjuk manual dalam bahasa Indonesia dan kartu 

jaminan /garansi sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri  

Perdagangan No.19/M-DAG/PER/S/2009 tetang Pedoman Pendaftaran 

Petunjuk (manual) dan Kartu Jaminan Garansi Purna Jual  dalam Bahasa 

Indonesia bagi produk Telematika dan Elektronika. Serta ketentuan –

ketentuan Wajib lainnya yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 tetang 

Perlindungan Konsumen. 

Input / Pendanaan : 

Semua pembiayaan yang dikeluarkan dalam kegiatan ini dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 914/31/DPA-

SKPD/2013 tanggal 7 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta 

Rupiah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
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Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 914/33/DPPA-SKPD/2013 tanggal 16 Oktober 

2013 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem Tahun 

Anggaran 2013 sebesar Rp. 21.633.500,00 (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga 

Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah). 

Output/Hasil :    

- Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan ini secara umum pihak pelaku 

usaha yang bergerak dibidang pedagang pengecer maupun grosir kebanyakan 

telah mematuhi ketentuan-ketantuan serta penempatan barang-barang 

dagangannya dengan baik  dengan memisahkan barang-barang yang sudah 

kedaluwarsa sebelum diambil / dikembalikan kepada pihak distributor maupun 

produsen.  

- Kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. 

- Secara umum pelaku usaha dapat menerima kehadiran serta saran-saran dari 

anggota Tim. 

- Kesadaran pelaku usaha terhadap pelanggaran terhadap ketentuan Perundang-   

undangan yang ada sudah semakin meningkat. 

- Secara fisik realisasi kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangan mencapai 

87,83%. 

Saran –Saran  

- Perlunya penambahan volume kegiatan bidang pengawasan barang beredar   

dan/atau jasa sehingga menyentuh seluruh pelaku usaha yang ada diwilayah 

Kabupaten Karangasem sampai kepelosok-pelosok  pedesaan . 
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- Mensosialisasikan   lebih   banyak  tentang   perundang -   undangan   kepada   

masyarakat luas yang ada  kaitannya dengan ketentuan dan tata cara peredaran 

barang dan /atau jasa di pasaran yang erat kaitannya dengan Undang-Undang 

No.8 Tahun 1999 tetang Perlindungan Konsumen . 

- Adanya tenaga khusus sebagai Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa 

(PPBJ) serta PPNS-PK. 

- Pengawasan perlu ditingkatkan baik secara berkala maupun secara khusus  

terhadap pelaku usaha/ pedagang. 

- Perlu dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di pasaran. 

Waktu pelaksanaan Tera/Tera Ulang terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang, 

dan Perlengkapannya ( UTTP ) di Wilayah Kabupaten Karangasem dilaksanakan 

mulai tanggal 19 Pebruari s/d 22 Pebruari 2013 dan tanggal 12 Nopember s/d 15 

Nopember Tahun 2013. 

Cara Pelaksanaan 

- Langkah awal yang dilaksanakan adalah menata ulang semua pemakai / 

 pemilik UTTP yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem dengan 

 berkoordinasi lebih awal kepada Perbekel dan Camat setempat. 

- Menyusun jadwal kegiatan di lapangan yang dipadukan dengan jadwal yang 

diberikan oleh Dinas Perindag Provinsi Bali No. 510.3/268/ Disperindag, 

Tanggal 28 Januari 2013 perihal Tera Ulang Alat UTTP di Kabupaten 

Karangasem Tahun 2013 dan persetujuan tambahan Tera Ulang dari Dinas 

Perindag Provinsi Bali No.510.3/182/X/Met tanggal 7 Oktober 2013.  
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-  Dalam hal pelaksanaan kegiatan Tera / Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang 

dan Perlengkapannya (UTTP ) di Kabupaten Karangasem yang tersebar di 

delapan Wilayah Kecamatan yang ada, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Karangasem bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Bali dalam hal mendatangkan tenaga repartair dan tenaga 

berhak yang khusus melakukan Tera/Tera Ulang terhadap Alat Ukur, Takar, 

Timbang dan Perlengkapannya ( UTTP ) mengingat sampai saat ini tenaga – 

tenaga teknis tersebut belum ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Karangasem. 

-  Tempat pelayanan tera ditentukan oleh penguasa wilayah setempat sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan, sedangkan untuk Alat Ukur, Takar, 

Timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) jenis tertentu seperti pompa ukur BBM 

yang tidak mungkin dibawa ke tempat pelaksanaan tera ulang, maka 

peneraannya dilaksanakan ditempat pakai dan diatur secara tersendiri 

berdasarkan permintaan oleh pemilik / pemakai.  

Input / Pendanaan : 

Semua biaya operasional kegiatan ini dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) sesuai dengan  Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp. 15.000.000,00 

(Lima Belas Juta Rupiah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 46.891.000,00 (Empat 

Puluh Enam Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). 
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Output/Hasil :    

Adapun hasil dari pelaksanaan pelayanan Tera / Tera Ulang tahun 2013 di 

Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut : 

- Jumlah UTTP yang ditera ulang adalah sejumlah 6.429 Buah 

- Jumlah pemilik / pemakai UTTP adalah sejumlah 639 orang 

- Kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

- Secara umum para pemilik/pemakai Alat Ukur, Takar, Timbang, dan 

Perlengkapannya  ( UTTP ) di Kabupaten Karangasem sudah semakin sadar 

akan pentingnya pelayanan Tera / Tera Ulang yang menjadi kewajibannya 

dalam tiap tahun, disamping dengan diadakannya pengawasan setelah selesai 

pelayanan sidang tera ulang pada Daerah – daerah tertentu yang terjadi 

penurunan dari sasaran tahun sebelumnya. 

- Secara fisik realisasi kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangan 

mencapai 99,50%. 

Saran- Saran 

- Perlu adanya peningkatan volume/jadwal tehadap pelayanan Tera/Tera Ulang  

khususnya pada daerah tertentu yang banyak pemilik / pengguna alat UTTP. 

- Tempat pelayanan Tera Ulang diusahakan pada tempat – tempat tertentu yang 

paling mudah dijangkau oleh pemilik/ pemakai alat UTTP.  

- Perlu disediakan tenaga teknis khusus sebagai tenaga berhak sebagai penera 

disamping tenaga -  tenaga reparatir. 

- Perlu diadakan pengawasan bagi para pemilik/ pemakai alat UTTP untuk       

menjaring pelaku usaha yang nakal dengan melibatkan PPNS Metrologi. 
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SASARAN  14 : 
MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT 

DENGAN PEMANFAATAN IT 

 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat belakangan ini mengharuskan 

masyarakat untuk melek terhadap teknologi yang ada. Kecanggihan alat-alat teknologi 

yang ada saat ini memungkinkan perkembangan IT sampai kepada masyarakat kalangan 

bawah. Melihat fakta seperti itu, Pemerintah Kabupaten Karangasem berupaya 

menfasilitasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentangpentingnya 

teknologi saat ini. Capaian rata-rata indikator secara rinci dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

1 2 3 4 

Misi III : Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan  

Mencerdaskan 

Kehidupan 

Masyarakat dengan 

Pemanfaatan IT 

- Prosentase peningkatan 

jumlah Pelayanan 

Informasi dan Konseling 

KRR (PIK-KRR) jalur 

sekolah 

100% -   Reviu 

  - Persentase desa/kelurahan 

yang memiliki 

kelembagaan KIM 

100% 100% 

  - Jumlah alat sandi dan 

telekomunikasi 

44 unit 44 unit/100% 

  - jumlah peserta yang 

diberikan sosialisasi 

pengelolaan layanan 

informasi dan 

dokumentasi 

150 orang - 
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  - Persentase desa yang 

dilayani informasi 

melalui media kesenian 

rakyat 

38,46% 78,33% 

  - presentase informasi yang 

disiarkan melalui dialog 

radio dan pesan layanan 

informasi 

35,38% 78,33% 

  - Jumlah peserta sarasehan 

informasi wawasan 

kebangsaan 

100 orang - 

  - Persentase 

pengembangan jaringan 

hotspot pada SKPD 

22,22% 100% 

  - Jumlah website 

terpelihara 

3 unit 3 unit 

  - Persentase pengadaan 

barang dan jasa 

pemerintah yang 

dilakukan melalui e-proc 

50% 78,82% 

  - Persentase lokasi 

(desa/kelurahan) yang 

mendapat layanan 

MPLIK 

34,72% 61,11% 

  - Jumlah SDM yang dilatih 

IT 

55 orang - 

  - Jumlah menara 

telekomunikasi yang 

memberikan akses 

telekomunikasi 

91 menara 90 menara 

  - Jumlah Majalah 

informasi yang 

disebarkan 

225 eksemplar -  

  - Jumlah peserta yang 

diberikan sosialisasi pos 

40 orang - 
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  - Jumlah repeater yang 

memberikan akses 

telekomunikasi 

3 unit 3 unit 

 

Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (PIK-KRR) sangat berguna 

sebagai sarana penyebarluasan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja baik 

kepada keluarga remaja maupun keluarga sebaya; penanggulangan narkoba; penyakit 

menular seksual, dan lain sebagainya. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan 

Konseling KRR (PIK-KRR) dapat dijadikan wadah konsultasi segala hal yang 

menyangkut kesehatan reproduksi remaja. 

Sasaran strategis ini dijabarkan dalam 3 (tiga) indikator kinerja outcome yaitu :  

1. Persentase cakupan PIK-KRR kategori Tumbuh; 

2. Persentase cakupan PIK-KRR kategori Tegak; dan 

3. Persentase cakupan PIK-KRR kategori Tegar. 

Pencapaian sasaran strategis ini menjadi tanggung jawab Bidang Keluarga 

Berencana. Adapun indikator dan capaian kinerja dari sasaran strategis ini dapat 

digambarkan dalam Tabel 3.30 Capaian Kinerja Sasaran Kedelapan Tahun 2014. 

 

 

NO. INDIKATOR KINERJA 

OUTCOME 

TARGET REALISASI % CAPAIAN 

 

1 2 3 4 5 

1. Persentase cakupan PIK-KRR 

kategori Tumbuh 

70% 68,75% 98,21 

2. Persentase cakupan PIK-KRR 

kategori Tegak 

15% 18,75% 125 

Tabel 3.30 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kedelapan Tahun 2014 
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3. Persentase cakupan PIK-KRR 

kategori Tegar 

10% 12,5% 125 

 

Berdasarkan Tabel 3.30 di atas, dapat dilihat bahwa persentase capaian 

indikator kinerja outcome dari sasaran strategis ketujuh dapat dikatakan bahwa 2 (dua) 

indikator kinerja outcome sangat berhasil memenuhi target yang diharapkan, sedangkan 

1 (satu) indikator kinerja outcome kurang berhasil karena belum memenuhi target yang 

diharapkan. 

Dari indikator persentase cakupan PIK-KRR kategori Tumbuh yang 

diidentifikasi dari jumlah PIK-KRR kategori Tumbuh dibandingkan dengan jumlah 

PIK-KRR yang sudah terbentuk dikalikan 100%. Pada tahun 2014, jumlah PIK-KRR 

kategori Tumbuh sebanyak 11 PIK-KRR dari 16 PIK-KRR yang terbentuk. 

Sedangkan dari indikator persentase cakupan PIK-KRR kategori Tegak yang 

diidentifikasi dari jumlah PIK-KRR kategori Tegak dibandingkan dengan jumlah PIK-

KRR yang sudah terbentuk dikalikan 100%. Pada tahun 2014, jumlah PIK-KRR 

kategori Tegak sebanyak 3 PIK-KRR dari 16 PIK-KRR yang terbentuk. 

Dari indikator persentase cakupan PIK-KRR kategori Tegar yang 

diidentifikasi dari jumlah PIK-KRR kategori Tegar dibandingkan dengan jumlah PIK-

KRR yang sudah terbentuk dikalikan 100%. Pada tahun 2014, jumlah PIK-KRR 

kategori Tegar sebanyak 2 PIK-KRR dari 16 PIK-KRR yang terbentuk. 

Bila dilihat dari capaian kinerja sasaran strategis kedelapan dari tahun 2011 – 

2014, realisasi capaian indikator kinerja outcomenya selalu fluktuatif dari tahun ke 
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tahun. Jumlah PIK-KRR kategori Tumbuh dari tahun 2011 – 2014 sebanyak 44 PIK-

KRR dengan rincian : 11 PIK-KRR tahun 2011; 11 PIK-KRR tahun 2012; 11 PIK-KRR 

tahun 2013; dan 11 PIK-KRR tahun 2014.  

Jumlah PIK-KRR kategori Tegak dari tahun 2011 – 2014 sebanyak 12 PIK-

KRR dengan rincian : 2 PIK-KRR tahun 2011; 3 PIK-KRR tahun 2012; 4 PIK-KRR 

tahun 2013; dan 3 PIK-KRR tahun 2014. Sedangkan jumlah PIK-KRR kategori Tegak 

dari tahun 2011 – 2014 sebanyak 3 PIK-KRR dengan rincian : 1 PIK-KRR tahun 2011; 

0 PIK-KRR tahun 2012; 0 PIK-KRR tahun 2013; dan 2 PIK-KRR tahun 2014.  

Sedangkan PIK-KRR yang telah terbentuk dari tahun 2011 – 2014 sebanyak 

59 PIK-KRR dengan rincian : 14 PIK-KRR tahun 2011; 14 PIK-KRR tahun 2012; 15 

PIK-KRR tahun 2013; dan 16 PIK-KRR tahun 2014. Hal ini berpengaruh terhadap 

partisipasi remaja dalam pembangunan berwawasan kependudukan untuk mewujudkan 

Generasi Berencana (GenRe) yang berkualitas tahun 2011 – 2014. Adapun realisasi 

capaian kinerja sasaran strategis kedelapan tahun 2011 – 2014 dapat dilihat dalam Tabel 

3.31 di bawah ini. 

 

 

NO. INDIKATOR 

KINERJA 

OUTCOME 

REALISASI 

2011 

REALISASI 

2012 

REALISASI 

2013 

 

REALISASI 

2014 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Persentase cakupan 

PIK-KRR kategori 

Tumbuh 

78,57% 78,57% 73,33% 68,75% 

Tabel 3.31 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kedelapan Tahun 2011-2014 
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2. Persentase cakupan 

PIK-KRR kategori 

Tegak 

14,28% 21,43% 26,66% 18,75% 

3. Persentase cakupan 

PIK-KRR kategori 

Tegar 

7,14% 0 0 12,5% 

 

Dari Tabel 3.31 di atas, capaian indikator kinerja outcome selalu fluktuatif 

dari tahun ke tahun. Capaian indikator kinerja outcome pertama pada tahun 2012 stabil, 

pada tahun 2013 menurun sebesar 6,67%, kemudian pada tahun 2014 menurun kembali 

sebesar 6,25%. Hal ini berarti cakupan PIK-KRR kategori Tumbuh perlu lebih 

ditingkatkan pengembangannya. 

Capaian indikator kinerja outcome kedua pada tahun 2012 meningkat sebesar 

50,07%, pada tahun 2013 meningkat sebesar 24,41%, kemudian pada tahun 2014 

menurun kembali sebesar 29,67%. Hal ini berarti cakupan PIK-KRR kategori Tegak 

perlu lebih ditingkatkan pengembangannya. 

Capaian indikator kinerja outcome ketiga pada tahun 2012 menurun sebesar 

7,14%, pada tahun 2013 stabil, kemudian pada tahun 2014 meningkat kembali sebesar 

12,5%. Hal ini berarti cakupan PIK-KRR kategori Tegar perlu lebih ditingkatkan 

pengembangannya dan mendapat perhatian yang serius. 

Persandian dikenal juga dengan istilah kriptologi memiliki dua fungsi yang 

merupakan satu kesatuan. Kriptologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari 

komunikasi rahasia. Kriptologi bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang yaitu 

information security (keamanan informasi ) dan signal intelligence (intellejen 

komunikasi). Sisi information security meliputi semua metode termasuk penyandian 
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yang bertujuan mencegah pihak-pihak yang tidak berwenang untuk memperoleh dan 

atau merubah informasi yang dikomunikasikan serta memastikan bahwa suatu berita 

benar-benar berasal dari pihak yang telah menandatanganinya. Signal intellejen 

mencakup semua metode untuk memperoleh informasi yang berasal dari komunikasi ( 

seperti penyadapan, pengupasan, kode, pembajakan atau pengaksesan secara ilegal pada 

komputer, atau menganalisa lalulintas berita / informasi ). Pengelolaan persandian dan 

telekomunikasi memuat proses perencanaan, pelaksanaan, hasil dari pelaksanaan 

kegiatan, besar anggaran yang digunakan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

kegiatan serta saran kedepan untuk perbaikan lebih lanjut. 

Pihak yang terkait dalam pengelolaan Persandian dan Telekomunikasi 

Kabupaten Karangasem antara lain : Bagian Keuangan, Kesbangpollimnas dan Telkom.  

Hambatan yang dihadapi : 

1. Belum terpadunya peralatan komunikasi ( mesin Faximile ) antar SKPD. Sehingga 

diharapkan masing-masing SKPD memiliki mesin Faximile agar komunikasi 

terlaksana dengan lancar. 

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2014 Dinas Komunikasi dan Informatika 

dapat dijelaskan sebagai berikut.  

Sasaran: Meningkatnya  KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) sebagai 

mitra penyebar informasi 

 

Sasaran ini mengarahkan pelayanan informasi terhadap publik khususnya 

kepada masyarakat sejalan dengan kemajuan perkembangan kemajuan peradaban yang 
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dicirikan tingkat penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang. Akses 

pemberian pelayanan publik yang tidak lagi boleh ditutup-tutupi adalah bukti bahwa 

informasi mengandung manfaat penting sebagai sarana pengembangan pribadi 

khususnya pencerdasan masyarakat. Hal-hal yang terkait dengan pelembagaan 

informasi semakin dikuatkan baik lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat. 

Langkah-langkah dalam menguatkan dan memudahkan penyediaan, penyebaran, dan 

pemanfaatan informasi selanjutnya dapat dijelaskan dalam beberapa indikator sebagai 

berikut. 

Persentase Desa di Kabupaten Karangasem yang telah membentuk Lembaga Kelompok 

Informasi Masyarakat 

 Berdasarkan data yang ada, perkembangan lembaga Kelompok Informasi 

Masyarakat sebagai mitra strategis yang menerima, menyerap dan menyebarkan 

informasi terus mengalami pertumbuhan. Secara kuantitas, data KIM yang ada di 

Kabupaten Karangasem tetap menunjukkan perkembangan yang berarti. Sampai 

dengan tahun 2014, setiap desa telah telah ada KIM dengan data sebagai berikut.  

Perkembangan pertumbuhan KIM dari tahun 2012 s.d. 2014 adalah sebagai berikut.  

 Nama 

Kecamatan 

2012 2013 2014 

Ds/Klr KIM Ds/Klr KIM Ds/Klr KIM 

Karangasem 11 10 11 11 11 11 

Manggis 12 9 12 9 12 12 

Bebandem 8 7 8 7 8 8 

Selat 8 7 8 7 8 8 

Sidemen 10 9 10 9 10 10 
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Rendang  6 6 6 6 6 6 

Abang 14 12 14 12 14 14 

Kubu 9 9 9 9 9 9 

Jumlah 78 69 78 70 78 78 

% 88.46 89.74 100 

 

 Untuk memberikan fungsi yang semakin optimal, yang harus dilaksanakan adalah 

penguatan fungsi kelembagaan KIM di Kabupaten. Penguatan fungsi kelembagaan 

KIM dilakukan dengan melakukan pembinaan yang terus menerus sehingga peran 

KIM dalam keterbukaan informasi publik saat ini berfungsi optimal. Adapun fungsi 

KIM dalam hubungannya dengan peningkatan kapasitas informasi di antaranya 

adalah sebagai berikut. 

a. Sebagai wahana informasi antar KIM, KIM dan Pemerintah secara bottom 

up maupun top down.  

b. Sebagai peningkatan media literasi informasi dilingkungan anggota KIM.  

c. Sebagai lembaga kemitraan yang menjembatani informasi pemerintah dan 

masyarakat dan mengkritisi Informasi yang tidak sesuai dengan norma dan 

kultur masyarakat  

d. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonimis melalui pengelolaan 

informasi  

e. Sebagai lembaga yang mengelola informasi, menyebarkan informasi kepada 

pihak yang berkompeten, mengembangkan kualitas SDM masyarakat di 

bidang informasi agar menjadi insan informasi yang tangguh dalam 

melaksanakan pembangunan. 
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 Hambatan-hambatan yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi tidak 

berkembang yang paling dominin adalah berbagai faktor sebagai berikut.  

1. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh setiap KIM sehingga segala 

aktifitas yang akan dilakukan masih tersendat-sendat. Hal ini mempengaruhi 

keberadaan KIM yang hanya ada nama namun tanpa aktifitas. 

2. Organisasi KIM bukanlah bersifat finansial profit sehingga minat masyarakat 

untuk terlibat dalam KIM masih rendah.  

3. Kurangnya motivasi dan dukungan atas pemahaman dan pemanfaatan KIM 

oleh warga masyarakat. Saat ini warga masyarakat pada setiap desa belum 

mengetahui tentang keberadaan KIM di wilayahnya masing-masing. 

 Pemberdayaan KIM sebagai konsep solusi alternatif mengatasi hambatan informasi 

pada masyarakat khususya pada masyarakat pedesaan, di arahkan pada hal-hal 

sebagai berikut. 

1. Melaksanakan pembinaan yang terus-menerus oleh instansi pemerintah 

kepada KIM. Pembinaan ini diarahkan pada peningkatan kinerja KIM 

dengan melaksanakan kegiatan dan melaporkannya baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif. 

2. Meningkatkan kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun sesama KIM 

untuk dan melaksanakan kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan 

3. Fasilitasi oleh pemerintah berupa fasilitas peningkatan kemampuan akses  

informasi (sarana jaringan dan perangkat komputer). 
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4. Perlu diupayakan kelompok-kelompok usaha seperti kelompok tani, 

kelompok ternak, UKM, dan sebagainya sekaligus sebagai KIM. Dengan 

demikian, peran informasi di lingkup organisasi atau kelompok tersebut 

amat dibutuhkan yang disertai oleh peran finansial dan dukungan instansi 

terkait.  

Persentase diseminasi informasi publik  kepada masyarakat sesuai dengan standar 

SPM dengan target kinerja 12 kali pada setiap indikator kinerja. 

 Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 

22/Per/ M.Kominfo /12/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, pada tahun 2014 pemenuhan 

target SPM belum dapat dicapai secara maksimal.  Sesuai dengan target yang 

ditetapkan sesuai standar SPM dapat disampaikan diantaranya sebagai berikut. 

1. Pelayanan kepada masyarakat melalui media massa (majalah, radio, TV) 

dengan target 12 kali pertahun telah berhasil dilaksanakan 22 kali dengan 

rincian; pelayanan majalah 1 kali, pelayanan informasi melalui radio 15 

kali, pelayanan informasi melalui televisi 6 kali. 

2. Pelayanan informasi melalui seni pertunjukan rakyat dilaksanakan sebanyak 

6 kali. 

3. Media interpersonal melalui sarasehan diseminasi informasi  dilaksanakan 2 

kali pada momentum Hari Kebangkitan Nasional dan Perayaan Sumpah 

Pemuda. 
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4. Media luar ruang sebagai media penyampaian informasi telah berhasil 

dilaksanakan 21 kali. Secara lengkap, pelayanan SPM dapat disimak dalam 

tabel berikut. 

Media Diseminasi dan Pendistribusian 

Informasi Nasional 
2010 2011 2012 2013 2014 

a. Media massa (kali/tahun)            

  -Majalah 1 1 1 1 1 

  -Radio - - 32 25 15 

  -Televisi - - 6 6 6 

b. Media website/media online (hari/tahun)  180 360 360 180 360 

c. Media tradisional seperti pertunjukan 

rakyat (kali/tahun) 

- - 3 5 

6 

d. Media interpersonal seperti sarasehan, 

ceramah/diskusi. dan lokakarya; 

- 1 3 2 

2 

e. Media luar ruang:  

  

        

  

  -Buletin - - - -   

  -Leaflet - - - -   

  -Booklet - - - -   

  -Brosur - - - -   

  -Spanduk - - 6 25 17 

  -Baliho - - - -   

 

 Ketidakselarasan pemenuhan target pada setiap indikator pada hakekatnya 

disebabkan oleh beberapa hal; keterbatasan anggaran, kebutuhan pelayanan yang 

mendesak, dan situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan.  
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Jumlah SOP pengelolaan informasi publik yang diterbitkan dan telah dipedomani 

sebagai standar pelaksanaan kerja 

 Pentingnya informasi publik bagi pengguna memerlukan suatu standar pelayanan 

agar memudahkan bagi pemberi layanan dalam memberikan pelayanan informasi 

baik kepada pemerintah, lembaga-lembaga lainnya, maupun masyarakat serta 

pengguna lainnya. Sesuai dengan target yang ditetapkan, sampai dengan tahun 2014 

telah diterbitkan 4 SOP pelayanan informasi publik yang meliputi: 

1. SOP Penyusunan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik, 

2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, 

3. SOP Uji Konsekuensi, dan 

4. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik. 

Persentase SKPD yang telah melaksanakan layanan informasi publik  yang 

terukur sesuai dengan pedoman baku 

 Target pencapaian pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang terukur sesuai 

dengan pedoman baku pada setiap SKPD, untuk saat ini belum dapat dilakukan 

pengukurannya. Hal ini terjadi karena, instrumen atau kebijakan untuk menetapkan 

seluruh SKPD untuk membuat pelaporan pelaksanaan informasi publik belum 

ditetapkan pada awal tahun 2014. Sampai tahun 2014 kebijakan terhadap 

pengelolaan informasi publik sudah dilaksanakan dengan sosialisasi kepada setiap 

SKPD dan lembaga lainnya mengacu pada Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 

Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Selanjutnya dikeluarkan pula 
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kebijakan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 312/HK/2011 Tentang Penetapan 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Sebagai Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Karangasem. Capaian pelaksanaan pelayanan informasi pada setiap SKPD baru 

akan dapat dilihat jika seluruh SKPD sudah menyajikan datanya dalam sebuah 

laporan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

 Berdasarkan kondisi faktual yang terjadi saat ini, hambatan-hambatan yang terjadi 

sehubungan dengan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi adalah 

sebagai berikut. 

1. Tidak memahami informasi yang dimiliki yang mempengaruhi atau 

mengakibatkan sulitnya melakukan koordinasi dengan unit kerja yang lain, 

terlalu bergantung kepada unit lain, dan informasi diklaim rahasia secara 

sepihak. 

2. Terbatasnya skill, kompetensi, kreatifitas, dan inovasi yang berakibat pada 

lambat dalam memutakhirkan dan menetapkan informasi publik secara berkala 

sehingga tidak akan dapat mengembangkan dan mengelola informasi publik. 

3. Mekanisme pelayanan yang buruk akibat dari sikap dan perilaku yang kurang 

baik.  

  

 Solusi yang harus dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik 

pada seluruh SKPD pada seluruh badan publik termasuk SKPD di antaranya adalah 

sebagai berikut. 
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a. Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan informasi pada seluruh badan 

publik diimbangi dengan pemanfaatan teknologi informasi. 

b. Sumber daya manusia yang mampu menguasai dan memahami informasi pada 

masing-masing badan publik. 

c. Pemberian anggaran yang memadai untuk segala mekanisme kebutuhan 

pengelolaan informasi. 

d. Penguatan dan peninjauan kembali dasar hukum pengelolaan informasi sebagai 

kapasitas legal yang mengikat pada seluruh badan publik. 

e. Mengukur kuantitas pelayanan, penajaman indikator pelayanan informasi publik 

perlu diukur dengan  pengisian matrik rincian pelaksanaan pelayanan informasi 

publik. 

 

Sasaran : Meningkatnya fasilitasi pengembangan dan pemanfatan jaringan akses 

internet 

 

 Sasaran ini ditujukan mengukur kemajuan salah satu indikator dalam 

mewujudkan sistem pemerintahan yang difasilitasi dengan pemberdayaan teknologi 

informasi khususnya pemanfaatan akses internet. Model yang dikembangkan adalah 

perluasan jangkauan jaringan IT sehingga memudahkan dan melancarkan akses internet 

bagi bagi instansi pemerintah dan masyarakat. Perluasan jangkauan IT ini dimaksudkan 

untuk memfasilitasi SKPD dalam mengakses kebutuhan informasi, mempermudah 

akses komunikasi, fasilitas peningkatan kapasitas kerja, pengiriman data on line, dan 

sebagainya.  
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Jumlah SKPD Pemkab Karangasem yang terkoneksi jaringan internet melalui 

fasilitasi hotspot 

 Mengacu target renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah direview 

kembali pada tahun 2014, perluasan jangkauan SKPD yang terlayani hot spot selama 

periode renstra ditargetkan mulai pada tahun 2010 sampai tahun 2014. Berikut 

disajikan fasilitasi penyediaan dan pengembangan hot spot di SKPD dari tahun 2010-

2014. 

 

Pembangunan Hot spot 

Tahun 2010 (1 

unit) 

Tahun 2011 (2 

unit) 

Tahun 2012 (1 unit) Tahun 2013 (1 

unit) 

Tahun 2014 (1 

unit) 

              

1 Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

1 Dinas 

Pendapatan  

1 Bagian Umum 1 Bagian PP 1 Dinas 

Pariwisata 

   2 DPR 2 Bagian 

Perlengkapan 

2 Bagian 

Ekonomi 

2 Kantor 

Perizinan 

     3 Bagian Keuangan    3 Kantor Pol PP 

     4 Bagian Organisasi        

     5 Bagian Tata 

Pemerintahan 

   

    

     6 Bagian Kesra        

     7 Bagian Ekonomi        

        8 Bagian Hukum         
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 Berdasarkan fungsi hotspot dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan 

publik, perluasan akses ini penting dilakukan secara berkesinambungan sehingga 

wujud good governance dapat terlaksana dengan baik. Bahwa saat ini manajemen 

pada semua lini termasuk instansi pemerintah wajib menggunakan elektronik baik 

dalam bentuk perangkat keras maupun sistem akses. Optimalisasi akses terhadap 

informasi inilah yang merupakan prinsip dasar dari tranparansi yang dituju oleh 

penggunaan TI di pemerintahan.Electronic-Government. 

 Instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan E-Government merupakan proses transformasi  pemerintah 

mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi 

sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan 

proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu 

untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan 

publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian seluruh lembaga-

lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya 

dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. 

Optimalisasi akses terhadap informasi inilah yang merupakan prinsip dasar dari 

transparansi yang dituju oleh penggunaan TI di pemerintahan termasuk pemerintah 

Kabupaten Karangasem. Untuk selanjutnya dengan transparansi tersebut maka hal-

hal yang disebabkan oleh kekaburan informasi dapat diminimalkan. 

 Peningkatan akses melalui hotspot di Kabupaten Karangasem yang masih minim saat 

ini diharapkan mendapat perhatian dan menjadi arah reformasi birokrasi dengan 

adanya pemanfaatan teknologi informasi yang optimal oleh pemerintah Kabupaten 
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Karangasem. Transformasi birokrasi yang ditawarkan dengan penerapan TI dan 

prinsip-prinsip e-governmentnya adalah TI diharapkan dapat merubah wajah 

birokrasi di Kabupaten Karangasem yang sudah ada dengan menawarkan berbagai 

konsep disertai dengan peningkatan kapasitas anggaran yang memadai. Hal ini 

disebabkan karena aplikasi teknologi Informasi dalam e-government menawarkan 

suatu proses kerja yang bisa memotong mekanisme antar fungsi organisasi 

(processes cut across organizational function) bahkan sampai ke eksternal 

organisasi. Eliminasi sekat-sekat birokrasi yang ada perlu dilakukan agar kekakuan 

dalam penerapan tupoksi yang ada didalam birokrasi  dapat dihindari.  

 Berbagai kendala yang dihadapi dan ditemui dalam peningkatan pelayanan akses 

informasi melalui hotspot di antaranya adalah sebagai berikut. 

1. Akses yang diterima cenderung kurang maksimal disebabkan oleh tingkat 

pengguna akses tidak diimbangi dengan peralatan yang memadai. 

2. Peningkatan kapasistas layanan (peningkatan bandwith) belum didukung 

anggaran yang ada.  

 Solusi alternatif yang harus segera dilakukan diantaranya adalah; (a) dukungan 

pemegang kebijakan terhadap pentingnya infrastruktur jaringan dalam memfasilitasi 

kinerja instansi pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat yang berbasis IT, (b) 

dukungan kebijakan tersebut akan berimbas pada penyediaan anggaran yang 

memadai, (c) mewajibkan kepada seluruh SKPD untuk membangun hotspot 

dilingkungan kerjanya. 
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Sasaran : Meningkatnya kualitas konten layanan informasi kepada masyarakat 

berbasis web 

 

Persentase SKPD pemerintah daerah yang memiliki  website informatif sesuai 

acuan standar    

 Dalam membangun pemerintahan berbasis teknologi, Website Kabupaten 

Karangasem dengan domain www.karangasemkab.go.id saat ini telah pula 

dikembangkan dalam usaha untuk menyelenggarakan layanan informasi. Mengacu 

pada ketentuan nama domain website pemerintah (Peraturan Menteri Komunikasi 

dan Informatika Nomor 28/Per/M.Kominfo/9/2006 Tentang Penggunaan Nama 

domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah, maka seluruh 

SKPD harus menggunakan nama domain resmi (domain go.id). sampai tahun 2014, 

SKPD yang telah memiliki website sesuai acuan standar sebagai berikut. 

No. Nama website SKPD Pengguna Keterangan 

1 www.karangasemkab.go.id  

Pemkab 

Karangasem 

Web resmi 

Pemkab 

Karangasem 

2 diskominfo@karangasemkab.go.id  Diskominfo Subdomain 

3 dprd@karangasemkab.go.id  DPRD Subdomain 

4 pendidikan@karangasemkab.go.id  Dinas Pendidikan Subdomain 

http://www.karangasemkab.go.id/
mailto:diskominfo@karangasemkab.go.id
mailto:dprd@karangasemkab.go.id
mailto:pendidikan@karangasemkab.go.id
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5 tourism@karangasemkab.go.id  Dinas Pariwisata Subdomain 

6 kppt@karangasemkab.go.id  

Kantor Perijinan 

dan Pelayanan 

Terpadu 

Subdomain 

7 jdih@karangasemkab.go.id  Bagian Hukum Subdomain 

8 pengaduan@karangasemkab.go.id  Diskominfo Subdomain 

9 lpse@karangasemkab.go.id  Diskominfo Subdomain 

 

 Data di atas menggambarkan bahwa sampai tahun 2014, website SKPD yang telah 

menggunakan domain resmi dan menjadi subdomain website resmi Pemkab 

Karangasem barulah sekitar 12% dari total jumlah SKPD. Ke depan, langkah untuk 

penataan nama domain resmi akan dilanjutkan sehingga seluruh domain SKPD 

telah menjadi bagian/link ke website resmi Pemkab Karangasem. SKPD yang sudah 

memiliki subdomain website pemerintah daerah ini adalah sebagai berikut. 

 Berdasarkan arah peningkatan reformasi birokrasi dan dicirikan oleh keterbukaan 

informasi, dominasi teknologi dalam kinerja birokrasi, efisiensi dan transparansi 

kebijakan pemerintah, maka komunikasi data dan penyediaan data secara cepat 

dapat diakses melalui website. Website juga menjanjikan transparansi dan bisa 

dilihat dan diakses oleh pengguna termasuk seluruh lapisan masyarakat. Secara 

umum, fungsi website adalah sebagai berikut.  

mailto:tourism@karangasemkab.go.id
mailto:kppt@karangasemkab.go.id
mailto:jdih@karangasemkab.go.id
mailto:pengaduan@karangasemkab.go.id
mailto:lpse@karangasemkab.go.id
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1. Website sebagai tempat untuk mendapatkan informasi dan berinteraksi. Website 

bisa digunakan sebagai dijadikan sebagai sarana interaksi antar sesama netter 

(pengguna internet). Melalui website, pengguna  bisa memperoleh informasi 

yang akurat dan tepat karena di dalam website biasanya terdapat informasi yang 

sedang dicari. 

2. Mempermudah komunikasi. Mempermudah komunikasi  berarti orang yang 

mempunyai website tersebut memanfaatkan website untuk berkomunikasi 

dengan para para pelanggan dan orang yang ingin mendapatkan informasi dari 

pemilik website. Perusahaan ataupun per orangan bisa menjalin komunikasi 

melalui email ataupun informasi kontak yang ada pada website. Komunikasi 

melalui website akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan tidak adanya suatu 

website. Walaupun adanya perbedaan lokasi sangat jauh dan sudah tentu lebih 

efisien dalam hal biaya dan waktu.  

3. Sarana untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi. Dengan adanya 

website, pesan dan informasi bisnis dapat disampaikan lebih mudah, cepat dan 

up to date. Cukup dengan menulis dan memosting hal-hal yang diinginkan pada 

website ingin untuk mengetahui informasi atau pesan informasi. 

4.  Menghemat biaya dalam komunikasi. Informasi mengenai produk baru dan 

pesan yang disampaikan kepada orang lain dapat secara mudah bisa dikirim 

kepada pelanggan atau orang yang menginginkan melalui email dan website. 

5. Website dapat digunakan sebagai sarana untuk promosi dari suatu perusahaan 

atau perorangan yang menjalankan bisnis online. Mempunyai website di internet 
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dapat memperluas jaringan promosi sebuah perusahaan atau bisnis yang sedang 

Anda jalankan saat ini. 

 Adapun hambatan pengembangan website sebagaimana hambatan dalam 

pengembangan elektronik government di Kabupten Karangasem adalah sebagai 

berikut. 

1. Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita 

hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal 

kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga 

menjadi bagian dari standar software engineering. 

2. Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah 

bidang yang baru. Jarangnya SDM yang handal di bidang teknologi 

informasi di Kabupaten Karangasem  sangat menghambat implementasikan 

e-government. 

3. Kemampuan anggaran yang minim serta infrastruktur yang belum memadai 

dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum 

tersebar secara merata. . 

4. Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses 

informasi (access point) jumlahnya juga masih terbatas.  

Jumlah pengaduan informasi publik oleh masyarakat yang terakomodasi di 

website pemerintah yang ditindaklanjuti  

 Website pemerintah Kabupaten Karangasem mulai tahun 2014 menyediakan fasilitas 

penanganan pengaduan oleh masyarakat. Di antara beberapa komentar yang masuk 

ke website Pemkab Karangasem, selanjutnya diverifikasi dan diidentifikasi terhadap 
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beberapa pertanyaan yang memerlukan tindak lanjut oleh SKPD terkait. Setelah 

diidentifikasi, terdapat 7 permasahanan di sekitar kebijakan publik untuk kemudian 

telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. 

Jumlah fasilitasi layanan internet sehat dan edukatif kepada masyarakat.  

 Pemberian layanan internet kecamatan sesuai dengan indikator pada  RPJMD 

pelaksanaannya pada tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 

Indikator Target Realisasi %capaian 

Persentase  lokasi (desa/sekolah) di 

kecamatan yang mendapat layanan MPLIK 

65,28% 61,11% 93,61% 

Jumlah lokasi yang dikunjungi tahun 2012 

22 

lokasi 

22 

lokasi 

100% 

Jumlah lokasi yang dikunjungi tahun 2013 

25 

lokasi 

22 

lokasi 

88% 

Jumlah lokasi yang dikunjungi tahun tahun 

2014 

20 

lokasi 

18 

lokasi 

90% 

  

 Pemberian layanan internet kepada masyarakat merupakan media untuk memberikan 

akses yang lebih  luas kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan informasi 

berbasis elektronik. Internet merupakan bagian integral dari sisi kemajuan 

penyediaan teknologi informasi bagi masyarakat sehingga perlu disosialisasikan, 
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difasilitasi, dan diberikan arahan terhadap cara berinternet, cara internet sehat, dan 

mengakses informasi di dunia maya. Pada era otonomi daerah, fungsi pelayanan 

publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi 

pemerintah daerah. Untuk itu, pelayanan internet kepada masyarakat adalah media 

strategis berupa perangkat media yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses 

perkembangan informasi publik, mudah dan murah dapat di jangkau ekonomi 

masyarakat secara luas, sehingga mendapat manfaat pembanguan informasi penting 

dalam kebutuhan hidup bermasyarakat pada umumnya.  

 Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan melihat kondisi faktual 

ditemukan masih adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan layanan internet. 

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pemberian layanan internet antara lain 

sebagia berikut. 

1. Lokasi daerah yang belum merata terdapat signal internet terutama masyarakat 

yang berlokasi di area blankspot. 

2. Tata bentang alam yang berbukit-bukit ditengarai menyulitkan kegiatan untuk 

membawa seluruh perangkat layanan internet. 

3. Belum optimalnya pemahaman para pimpinan wilayah kecamatan terhadap 

manfaat internet. 

 Solusi yang ditawarkan untuk penyelesaian hambatan ini meliputi beberapa hal, di 

antaranya; (1) penyediaan layanan akses internet di seluruh wilayah dengan kajian 

untuk mengurangi area blankspot, (2) para pimpinan wilayah di kecamatan baik 

kepala dusun, kepala desa, maupun camat terdapat koordinasi yang padu terhadap 
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manfaat layanan internet. Melalui solusi ini, diharapkan dari tahun-ke tahun 

masyarakat akan mengerti dan merasakan manfaat internet. 

 

Sasaran : Meningkatnya efisiensi, transparansi, persaingan  sehat dalam 

pengadaan barang dan jasa secara elektronik 

 

Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui 

electronic processing (e-proc) 

Indikator Target Realisasi %capaian 

Persentase paket pengadaan barang dan 

jasa pemerintah yang dilakukan melalui 

e-proc. 

100% 78,82% 78,82% 

 

 Jumlah paket pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas 200 juta tahun 2014 

adalah sebanyak 170 paket dan dari total jumlah tersebut diproses melalui e-proc 

adalah 134 paket. Electronik Processing menace pada Peraturan Presiden Nomor 

70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan bahwa 

pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan 

barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh 

kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya 
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dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk 

memperoleh barang/jasa. Selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 

106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah bahwa agar pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibiayai dengan 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien serta lebih 

mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, 

terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, diperlukan perencanaan, 

pengembangan dan penyusunan strategi, penentuan kebijakan serta aturan 

perundangan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan 

perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, 

terpadu, terarah dan terkoordinasi. Dengan penekanan pada prinsip-prinsip tersebut, 

pengadaan barang dan jasa secara elektronik sangatlah ideal dan hal ini diperkuat 

dengan pasal 131 Inpres Nomor 131 tahun 2014 yang menegaskan instansi 

pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa melalui elektronik.  

 Pelaksanaan elektronik processing baru bisa terlaksana pada tahun 2013 dengan 

realisasi 10 paket atau 7,63% dari target. Pada tahun 2014, realisasi ini kemudian 

jauh meningkat dengan terealisasinya pemasukan paket lelang melalui e-proc 

sebesar 134 paket jika dibandingkan dengan paket lelang yang datanya masuk ke 

Bagian Pengendalian Pembangunan sebanyak 170 paket. 
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Indikator 2013 2014 

Target Realisasi Target Realisasi 

Persentase paket pengadaan 

barang dan jasa pemerintah 

yang dilakukan melalui e-

proc. 

10 paket 9 paket 

(7,63%) 

100% 134 

paket 

(78,82%) 

 

 Pada tahun anggaran sebelumnya dan mekanisme pengadaan yang masih manual, 

tingkat efisiensi sangat kecil yang dimungkinkan oleh faktor kebijakan, persaingan 

yang kurang sehat antar penyedia, penyedia barang/jasa dikuasai oleh pihak-pihak 

tertentu, mekanisme pengadaan manual yang riskan terhadap intervensi sehingga 

mematikan persaingan usaha. Kecendrungan faktor-faktor itu jelas berpengaruh 

pada pemborosan anggaran pemerintah sehingga target pembangunan yang 

berpihak pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dinilai belum 

optimal.  

 Secara menyeluruh, manfaat LPSE adalah; pertama, , menyehatkan proses 

demokratisasi dengan akuntabilitas dan transparasi. Melalui LPSE masyarakat bisa 

melihat, ikut serta sebagai penyedia, ataupun mengawasi akuntabilitas proses 

jalannya pengadaan barang/jasa pemerintah karena semuanya tercatat secara 

elektronik. Kedua, efektifitas yang lebih baik dan mudah dibandingkan melakukan 

pelelangan secara manual. Ketiga adalah efisiensi atau penghematan anggaran yang 

lebih baik. 
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Sasaran: Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan 

informatika di seluruh desa 

 

Sasaran ini menggambarkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 

usaha memantapkan peningkatan pelayanan informasi melalui penyiapan infrastruktur 

telekomunikasi. Usaha ini dimulai melalui analisis data di lapangan, penyiapan 

peralatan, serta penertiban regulasi untuk mengatur lalu lintas telekomunikasi. Hasil 

yang diperoleh atas infrastruktur telekomunikasi nantinya diharapkan bisa membantu 

masyarakat dan pemerintah dalam hal pengaturan usaha barang dan jasa dalam bidang 

ekonomi dan percepatan akses saluran informasi.  

Persentase menara telekomunikasi yang layak memberikan akses telekomunikasi 

dengan baik kepada masyarakat dan pengguna sesuai peraturan yang berlaku 

 Telekomunikasi merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi 

pembangunan sektor lain di antaranya sektor ekonomi, sektor sosial, sektor 

pendidikan dan lain sebagainya. Namun dalam pengembangan sektor telekomunikasi 

daerah memerlukan pembangunan fasilitas infrastruktur yang memadai yang  tidak 

dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri tanpa dukungan dan 

partisipasi pihak lain, dalam hal ini pihak swasta.Dalam peningkatan kualitas layanan 

komunikasi kepada pengguna telepon seluler mutlak membutuhkan keberadaan 

beberapa infrastruktur penting.  
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 Salah satu diantara infrastruktur tersebut adalah base transceiver station (BTS) atau 

radio base station (RBS) yaitu tower/menara telekomunikasi Pemancar yang 

berfungsi mengirim dan menerima sinyal/frekwensi pada kawasan tertentu dan 

menghubungkan dengan kawasan lain. Indikator dan capaian kinerja pada tahun 

sampai tahun 2014 dengan pengukuran kinerja yang telah ditentukan  dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

Indikator  Target Realisasi %capaian 

Realisasi  

2011 2012 2013 2014 

Jumlah menara telekomunikasi 

yang dimonitoring oleh Tim 

Monitoring Kabupaten 

Karangasem 

90 90 100% 82 85 91 

 

90 

Kepemilikan izin pada setiap 

menara 90 90 100% 82 85 91 

 

90 

Jumlah laporan hasil monev 1  1 1 1 1 1 1 

 

 Data di atas menunjukkan penurunan jumlah menara pada tahun 2014 dibandingkan 

tahun 2013 karena 1 menara milik PT Indosat di Padang Bai bergabung untuk 

menjadi menara bersama. Selanjutnya untuk komposisi i jumlah menara dan BTS 

perkecamatan dari 2012 sampai dengan 2014. 

No. 

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 

Jumlah menara dan BTS 
Jumlah menara dan 

BTS 

Jumlah menara dan 

BTS 

 

Kecamatan 

Jml 

Menara 

Jumlah 

BTS 

Jml 

Menara 

Jumlah 

BTS 

Jml 

Menara 

Jumlah 

BTS 

Manggis 9 16 9 16 9 16 
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Karangasem 21 33 27 33 27 33 

Bebandem 5 8 6 8 6 8 

Selat 6 9 6 9 6 9 

Sidemen 6 10 6 10 6 10 

Abang 11 16 13 16 13 16 

Rendang 13 22 13 22 13 22 

Kubu 11 18 11 18 11 18 

Jumlah 82 132 90 132 90 131 

 

 Untuk mengantisipasi pertumbuhan menara yang terus meningkat dan memenuhi 

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri 

Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Tahun 2009 tentang Pembangunan Menara Bersama, maka pembangunan menara 

harus memenuhi kajian tata ruang dan penetapan zona existin menara. Sesuai dengan 

geografis wilayah, di Kabupaten Karangasem sampai saat ini terdapat 51 titik zona 

menara. Hal ini disesuaikan dengan keberadaan zona existing yang ditetapkan. 

Keadaan wilayah yang memiliki pegunungan dan perbukitan pada setiap daerah akan 

berpengaruh pada semakin banyaknya zona existing yang ditetapkan. Zona existing 

merupakan titik yang ada pada suatu wilayah yang memungkinkan dibangunnya 

menara telekomunikasi. Penetapan zona existing ini adalah sejalan dengan usaha 

pemerintah untuk mengatur keberadaan menara yang semakin hari terus menjamur, 

dan jika dibiarkan maka hal ini akan merusak tata ruang suatu wilayah.  
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 Sebagai tindak lanjut peraturan dari pemerintah pusat dan untuk mengatur penertiban 

menara telekomunikasi, perlu dikeluarkan kebijakan dari pemerintah daerah. Maka 

dikeluarkanlah Peraturan Bupati Karangasem Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama yang diubah dengan 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan 

Penataan Menara Telekomunikasi Bersama. Sebagai tindak lanjut dalam penetapan 

retribusi daerah terhadap keberadaan menara telekomunikasi, maka ditetapkan Perda 

Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengendalian 

Menara Telekomunikasi. 

Persentase penanganan pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi pembangunan 

menara telekomunikasi 

 Untuk memenuhi regulasi menara telekomunikasi sejalan dengan kebijakan yang 

dilaksanakan, Tim Monitoring Penertiban Menara Telekomunikasi yang terdiri atas 

beberapa instansi terkait telah melakukan tugasnya ke lapangan dengan baik. 

Regulasi yang harus dipenuhi di antaranya adalah izin pendirian menara yang 

menyangkut IMB, HO, UKL, UPL. Terhadap pengecekan kelengkapan data-data 

pendirian menara, pada prinsipnya semua menara telekomunikasi sampai tahun 2014 

sudah memiliki izin yang masing-masing kelengkapannya diproses oleh instansi 

terkait.  
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Persentase radio pancar ulang (repeater) yang layak memberikan akses 

telekomunikasi dengan baik 

 Radio pancar ulang (repeater) yang ada di Kabupaten Karangasem yang berfungsi 

memberikan akses telekomunikasi  sampai tahun 2014 ada 3 unit yang terletak ditiga 

lokasi, yaitu di Bukit Sega Kecamatan Abang, Pasar Agung Kecamatan Selat dan 

Repeater di Padang Bai Kecamatan Manggis. Repeater akan sangat membantu 

pemerintah dan masyarakat dalam berkomunikasi terutama dalam melaksanakan 

pembangunan daerah. Masyarakat sebagai penentu keberhasilan pembangunan dan 

perannya sebagai penerima sekaligus pengontrol pelaksanaan pembangunan, maka 

akses telekomunikasi sangat penting. Ke depan penting untuk ditambah sarana 

penambahan repeater terutama pada daerah yang blankspot di seluruh desa di 

Kabupaten Karangasem. 

3.3 Pendorong Keberhasilan, Kendala/Hambatan, dan Pemecahan Masalah 

Secara umum, pencapaian indikator sasaran pada tahun anggaran 2014 dapat 

berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Dari keseluruhan kegiatan, capaian target 

indikator kinerja sudah memuaskan atau target capaian secara persentase di atas 80% 

setiap indikator. Namun demikian, faktor ini juga dapat didukung oleh beberapa faktor 

yang mendukung keberhasilan serta tidak luput dari beberapa kelemahan. 

 a. Faktor Pendorong Keberhasilan 

 Keberhasilan capaian indikator kinerja sesuai dengan penetapan kinerja pada 

tahun anggaran 2014 secara umum disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah 

sebagai berikut. 
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1. Adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan 

kegiatan. Komitmen yang kuat akan melahirkan tangungjawab yang besar, 

tanggungjawab kepada atasan dan tanggungjawab kepada masyarakat sebagai 

publik yang harus dilayani. 

2. Dukungan dari instansi lintas sektoral dan masyarakat serta pihak-pihak yang 

terlibat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama yang baik pada tingkat penyelenggara 

kegiatan baik dalam lembaga formal pemerintah sebagai pelaksana kegiatan, dan 

pihak swasta serta masyarakat memudahkan dalam melaksanakan kegiatan. 

3. Skala atau pengaturan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan bisa berjalan sesuai 

rencana seperti yang dituangkan dalam matrik pelaksanaan kegiatan. Matrik 

pelaksanaan kegiatan pada masing-masing unit kerja sudah merupakan sinkronisasi 

menyeluruh antar bidang sehingga memungkinkan kerjasama yang baik dan 

konsentrasi dalam melaksanakan kegiatan. 

b. Faktor Kelemahan, Kendala/Hambatan 

 Dalam melaksanakan kegiatan ada beberapa kelemahan, kendala atau hambatan 

yang dialami seperti beberapa hal di bawah ini. 

1. Kualitas SDM yang masih lemah di beberapa lini yang disebabkan oleh 

pengalaman kerja yang minim atau sfesifikasi pendidikan yang kurang tepat. 

2. Belum terpenuhinya jabatan eselon yang ada khususnya pada eselon IV pada 

masing-masing unit kerja yang berpengaruh pada lemahnya pencapaian kinerja.  
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3. Dukungan anggaran yang tidak tetap atau pasang surut, sehingga beberapa 

indikator kinerja utama tidak bisa berjalan setiap tahun. Hal ini menyebabkan 

tertundanya target pencapaian kegiatan. 

4. Pemasangan indikator sasaran yang tidak terukur pada beberapa unit kerja. 

Kelemahan ini menyebabkan pemasangan target tidak bisa terukur secara tepat, 

baik dalam kurun waktu tahun anggaran bersangkutan ataupun target dalam waktu 

kedepan. Kelemahan ini juga akan merembet pada lemahnya akuntabilitas yang 

harus dilaporkan kepada pihak terkait. 

c. Pemecahan Masalah 

 Beberapa kelemahan tersebut jalan keluarnya adalah sebagai berikut. 

1. Peningkatan kualitas SDM. Hal ini bisa ditempuh dengan jalan rekrutmen PNS 

sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan dan bisa dengan memberi kesempatan 

untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Di samping itu, 

pemutasian pegawai harus benar-benar diperhatikan sehingga pegawai yang sudah 

pengalaman dan kemampuan yang sangat dibutuhkan tidak dipindahkan. 

2. Terpenuhinya kapasitas struktur jabatan eselon sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi yang telah ditetapkan. 

3. Melakukan lobi kepada instansi terkait agar diberikan dukungan anggaran yang 

memadai. Untuk melakukan hal ini, maka diperlukan paparan dan argumentasi 

terhadap kegiatan serta penganggaran yang dibuat. 

4. Unit kerja seperti pada sekretariat dan bidang-bidang sebagai pelaksana teknis 

kegiatan harus mengerti tentang pemasangan tolak ukur kegiatan yang mengacu 
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pada RPJMD, rencana strategis instansi, yang kemudian dituangkan dalam 

penyusunan rencana kerja dan dokumen penganggaran. 

Demikian uraian pencapaian realisasi misi III untuk sasaran mencerdaskan 

kehidupan masyarakat dengan pemanfaatan IT dengan realisasi rata-rata 75% 

dikarenakan ada beberapa reviu atau perubahan dari indikator kinerjanya sehingga 

target tidak terpenuhi. 

SASARAN  15 : 
MENJALIN KEMITRAAN STRATEGIS DENGAN 

STAKEHOLDERS 

 

Stake holders utama merupakan stakeholders yang memiliki kaitan 

kepentingan secara langsung dengan suatu kebiakan, program dan proyek. Stakeholders 

pendukung (sekunder) adalah stakeholders yang tidak memiliki kaitan kepentingan 

secara langsung terhadap suatu kebijakan, program dan proyek tetapi memiliki 

kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap 

sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Sedangkan stakeholders kunci 

merupakan stakeholders yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal 

pengambilan keputusan. Capaian rata-rata indikator secara rinci dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

1 2 3 4 

Misi III : Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan  

Menjalin Kerjasama 

Strategis dengan 

Stakeholders 

- Jumlah Sarana Jalan Desa 

yang terbangun melalui 

Karya Bhakti TNI 

1500 M 1500 M 

  - Presentase permasalahan 

yang dapat difasilitasi 

untuk meningkatkan 

pendayagunaan 

organisasi dan sistem 

perangkat daerah 

20% 20% 

  - Prosentase peningkatan 

Pola Kemitraan Klub-

klub Olahraga Pemuda di 

Kabupaten karangasem  

75% 85% 

  - Fasilitasi pembentukan 

kerjasama antar daerah 

dalam pelayanan publik 

1 tahun 1 tahun 

  - Frekuensi Forum 

pertemuan yang 

melibatkan masyarakat 

dalam proses 

perencanaan 

pembangunan 

1 paket 1 paket 

  - Frekuensi terlaksananya 

koordinasi antar 

stakeholder serta 

terlaksananya monitoring 

dan evaluasi perencanaan 

pembangunan 

1 tahun 1 tahun 

  - Jumlah Desa yang 

dibangun dengan 

Program PNPM-MP 

8 Kecamatan 8 

Kecamatan 
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Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa, dengan tingginya angka partisipasi masyarakat dalam membangun 

desa diharapkan pembangunan di desa meningkat sehingga dapat meningkatkan tarap 

hidup dan kehidupan masyarakat dan dapat mengurangi angka kemiskinan. 

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Indikator 

 

Target 

 

Realisasi 

% Capaian  

Fisik Keuangan 

Jumlah Desa yang dibangun dengan 

Program PNPM-MP 

8 Kec. 

 

8 Kec. 

 

100% 75,74% 

Jumlah Sarana Jalan Desa yang dibangun 

dengan Program Karya Bhakti TNI 

1.500 M 

 

1.500 M 

 

100% 98,38% 

 

Karya Bhakti TNI 

Kegiatan Karya Bhakti TNI pada tahun 2014 berupa Pengangunan Rabat 

Beton di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Tianyar Barat sepanjang 1.500 Meter, Dana 

yang dipergunakan bersumber dari APBD Kabupaten Karangasem dengan anggaran 

sebesar Rp.200.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.196.763.350, prosentase fisik 

telah berjalan sesuai dengan target yaitu 100% dengan realisasi keuangan sebesar 

98,38%. 
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Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) 

Untuk kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karangasem salah 

satunya dalam bentuk Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan (PNPM-MP), dimana secara umum visi PNPM-MP di Kabupaten 

Karangasem adalah kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin Perdesaan. 

Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian yaitu 

kemampuan diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu 

mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut 

untuk mengatasi masalah yang dihadapinya khusunya masalah kemiskinan. 

Misi PNPM-MP adalah : (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan 

kelembagaannya, (2) pelembagaan sistim pembangunan partisipatif (3) pengoptimalan 

fungsi dan peran pemerintah lokal (4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana dasar masyarakat (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. 

Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi PNPM-MP, strategi yang 

dikembangkan PNPM-MP yaitu : menjadikan Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai 

kelompok sasaran dan penguatan sistim pembangunan partisipatif. 

Kegiatan Penyelenggaraan PNPM-MP di Kabupaten Karangasem dimulai 

dari bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2014. Kegiatan 

Penyelenggaraan PNPM-MP ini ádalah merupakan kegiatan Administrasi, Monitoring, 

Evaluasi dan Pelaporan dari Kegiatan PNPM-MP tersebut atau kegiatan ini menurut 

istilah Pemerintah Pusat adalah Pendampingan Administrasi Proyek (PAP) dimana 

setiap kegiatan PNPM-MP yang dikucurkan kepada Kabupaten atau lebih dikenal 
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dengan DUB (Dana Urusan Bersama),  Pemerintah Kabupaten wajib menyertakan dana 

pendampingan yang diistilahkan DDUB (Dana Daerah Untuk Urusan Bersama) 

minimal sebesar 20 % dan menyediakan Dana PAP. Dana PAP inilah yang digunakan 

untuk mendukung Pelaksanaan PNPM-MP di Kabupaten Karangasem. 

Dalam kegiatan PNPM-MP di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 dibiayai 

dari dana APBD Induk sejumlah Rp.184.970.000 dan pada APBD Perubahan terdapat 

tambahan anggaran sebesar Rp.31.911.600 jadi total anggaran Kegiatan Pelaksanaan 

PNPM-MP Tahun 2014 adalah sebesar 216.881.000 dengan realisasi sampai dengan 

akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut : Realisasi Fisik 100% dan Realisasi 

Keuangan sebesar 164.274.312 (75,74%) dengan sisa dana sebesar Rp.52.607.288, 

adapun sisa anggaran tersebut diakibatkan karena berbagai kegiatan perencanaan 

program yang dilaksanakan pleh Dirjen PMD Kemendagri di Jakarta tidak terlaksana 

kerena program PNPM-MP berakhir pada tahun 2014.  

Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan : 

Dalam Pelaksanaan Kegiatan PNPM-MP di Kabupaten Karangasem ada 

beberapa hal yang menjadi kendala antara lain : 

1. Tidak adanya jadwal rakor di tingkat Nasional untuk tahun berikutnya sehingga 

sulit bisa menganggarkan perjalanan dinas dengan tepat. 

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam berbagai proses pelaksanaan teknis 

kegiatan di kecamatan sehingga memerlukan pendampingan dalam penyusunan 

pengamprahan anggaran dari fihak konsultan. 

Saran Kedepan : 
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1. Diharapkan adanya penyampaian jadwal kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat pusat 

di tahun sebelumnya. 

2. Diharapkan kepada pelaku-pelaku di Kecamatan untuk segera mendalami berbagai 

hal yang berhubungan dengan administrasi kegiatan sehingga tidak tergantung 

dengan konsultan. 

Indikator dimaksud terealisasikan melalui kegiatan Fasilitasi/Pembentukan 

Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik. Kerjasama Antar Daerah 

yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Gubernur dengan 

Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota 

lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban. Kerjasama Daerah 

dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kesepakatan antara 

Gubernur, Bupati/Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga 

Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain, dan badan hukum. Untuk 

melaksanakan ketentuan pasal 197 Undang - Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Kerjasama daerah dilakukan dengan 

prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling memungkinkan, kesepakatan bersama, itikad 

baik, mengutamakan kepntingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparasni, keadilan dan kepastian hukum 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan 

Pelayanan Publik Kabupaten Karangasem dilaksanakan dari bulan Januari - Desember 
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2014. Hasil pelaksanaan kegiatan berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan naskah 

Perjanjian Kerjasama. Target pelaksanaan kegiatan dimaksud yang ditargetkan selama 1 

tahun tercapai 100% dengan terfasilitasinya proses pembentukan perjanjian kerjasama 

selama 1 tahun. 

 

SASARAN  16 : 
MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN SOSIAL, 

PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI 

 

Sebagaimana yang diketahui oleh masyarakat luas baik secara nasional 

maupun internasional, Bali sangat tergantung pada nilai-nilai yang terkandung dalam 

budaya bali untuk menyokong perekonomian dan pembangunan di Bali. Untuk itulah 

menaga keamanan dan ketertiban sosial, pelestarian nilai-nilai budaya Bali ditetapkan 

menjadi sasaran kelima dari misi ketiga pembangunan di Kabupaten Karangasem. 

Adapun Capaian sasaran selama tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

1 2 3 4 

Misi III : Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan  

Menjaga Keamanan 

dan Ketertiban 

Sosial, Pelestarian 

Nilai-Nilai Budaya 

Bali. 

- Jumlah kesenian daerah 

yang dibina 

54 Sekaa - 

  - Jumlah lembaga-lembaga 

tradisional dan desa 

pakraman yang dibina 

8 Subak Abian, 

8 Subak dan 8 

Desa Pekraman 

- 

  - Jumlah wisatawan yang 

berkunjung ke ODTW di 

350.000 464.054 

wisatawan 
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Kabupaten Karangasem wisatawan 

  - Jumlah 

masyarakat/kelompok 

yang berpartisipasi di 

bidang pariwisata 

3 kelompok 

sadar wisata 

- 

  - Prosentase peningkatan, 

pemahaman dan 

pengamalan terhadap 

nilai-nilai agama, adat 

dan budaya melalui 

pengiriman 

Duta/Perwakilan dharma 

Santi tingkat Propinsi dan 

Tingkat Nasional 

75% 97% 

  - Prosentase pelaksanaan 

Upacara Keagamaan 

seperti Nganyarin di Pura 

Besakih, Pura Batur, Pura 

Mandara Giri, Pasar 

Agung, Ulun Danu, alas 

Purwo, Hut RI, Siwa 

Ratri, Pamilayu Bumi, 

Penangluk Merana, 

Pemendak Toya, Tirta 

Yatra, Purnama Tilem, 

dan Pura Kahyangan 

Jagat.  

75% 93% 

  - Prosentase meningkatnya 

Pemahaman Umat 

Melalui hasil paruman 

Sulinggih dan cetak buku 

hasil paruman sulinggih 

yang merupakan hasil 

kesimpulan - kesimpulan 

dari pembahasan dalam 

Paruman. 

75% 99% 

  - Prosentase permohonan  

bantuan sosial dan hibah 

dari Badan/Organisasi/ 

75% 81% 
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Masyarakat yang 

difasilitasi untuk 

meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

  - Jumlah Pembinaan Sekaa 

Kesenian Wewalen/wali 

Upacara Agama untuk 

mendukung pelaksanaan 

Upacara Agama dan 

Kegiatan - kegiatan 

Keagamaan di Kabupaten 

Karangasem. 

75% 68% 

  - Prosentase masyarakat 

yang diberi penyuluhan 

oleh Tim Darmaduta dan 

Darmasrama untuk 

meningkatkan 

pemahamannya terhadap 

nilai-nilai agama 

75% 73% 

  - Jumlah pelaksanaan 

parade budaya 

1 kali 1 kali 

  - Jumlah Desa Pakraman, 

Subak/Subak Abian dan 

Banjar yang terfasilitasi 

dalam pelestariannya 

20 Desa 

Pakraman, 20 

Subak dan 96 

Banjar 

20 desa 

pakraman, 36 

subak dan 95 

banjar 

  - Terselenggaranya pra 

PKB dan PKB dengan 

lancar dan sukses 

1 kali 1 kali 

  -  Jumlah Desa Pakraman, 

Subak/Subak Abian dan 

Banjar yang terfasilitasi 

dalam pelestariannya 

23 Desa 

Pakraman, 64 

Subak, 173 

Banjar  

23 Desa 

Pakraman, 64 

Subak, 173 

Banjar  

 - Terselenggaranya Pra 

PKB dan PKB dengan 

lancar dan sukses 

1  (satu) kali 

1 kali 

 - Jumlah Desa Pakraman, 

Subak/Subak Abian dan 

Banjar yang terfasilitasi 

19 (sembilan 

belas) Desa 

Pakraman, 50 

19 (sembilan 

belas) Desa 

Pakraman, 
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dalam pelestariannya (lima puluh) 

Subak/Subak 

Abian, 78 (tujuh 

puluh delapan) 

Banjar Adat  

50 (lima 

puluh) 

Subak/Subak 

Abian, 78 

(tujuh puluh 

delapan) 

Banjar Adat 

 - Terselenggaranya Pra 

PKB dan PKB dengan 

lancar dan sukses 

1  (satu) kali 1 kali 

 - Jumlah Pelaksanaan 

Parade Budaya 

1 (satu) kali 1 kali 

 - Jumlah Pakaian Hansip 

yang terpenuhi 

2188 Stel 2188 Stel 

 - Jumlah wilayah 

Kecamatan ditingkatkan 

kegiatan pengamanannya 

8 Kecamatan 8 Kecamatan 

 - Jumlah Kegiatan 

Penyebarluasan Informasi 

pembangunan melalui 

pawai dan pameran 

1 kali 1 kali 

 - jumlah buku yang dicetak 200 buku 200 buku 

 - Jumlah Anggota 

Hansip/Linmas yang 

mengikuti Pelatihan 

Hansip/Linmas 

400 orang 400 orang 

 - Jumlah Pelaksanaan 

Parade Budaya 
1 (satu) kali 

1 kali 

 - Jumlah Pelaksanaan 

Parade Budaya 
1 (satu) kali 

1 kali 

 - Prosentase Terbinanya 

Pemuda Khususnya 

Partisipasi Sekaa Teruna 

dalam Kerjasama dan 

Pengembangan 

Masyarakat 

75% 94% 
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Tujuan yang ingin dicapai dari sasaran ini adalah mengembangkan 

kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

pendapatan retribusi daerah. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja 

yaitu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke obyek daya tarik wisata di 

Kabupaten Karangasem dan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek daya tarik 

wisata di Kabupaten Karangasem. Capaian kinerja untuk sasaran strategis 2 dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2014 

Sasaran 2 : Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Obyek                                         

Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kabupaten Karangasem 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian  

(%) 

 Jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara 

ke obyek daya tarik 

wisata di Kabupaten 

Karangasem 

 

 

 Jumlah kunjungan 

wisatawan nusantara ke 

obyek daya tarik wisata 

di Kabupaten 

Karangasem 

 225.000 

wisatawan 

 

 

 

 125.000 

wisatawan 

 301.985 

wisatawan 

 

 

 

 162.069 

wisatawan 

 134,22 

 

 

 

 

 129,66 

 

Dari hasil pengukuran diatas, dapat dilihat realisasi capaian dari indikator 

kinerja jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke obyek daya tarik wisata di 

Kabupaten Karangasem mencapai 134,22 % dari target yang ditentukan sebesar 225.000 
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kunjungan wisatawan mancanegara dengan realisasinya mencapai 301.985 kunjungan 

wisatawan mancanegara. Sedangkan dari indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan 

nusantara ke obyek daya tarik wisata di Kabupaten Karangasem mencapai 129,66 % 

dari target yang ditentukan sebesar 125.000 kunjungan wisatawan nusantara dengan 

realisasinya mencapai 162.069 kunjungan wisatawan nusantara. 

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2014, Tahun 

2013 dan Tahun 2012 

Sasaran 2 : Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Obyek                                         

Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kabupaten Karangasem 

Indikator Kinerja Target thn. 

2014 

Realisasi thn. 

 2014 2013  2012 

 Jumlah kunjungan 

wisatawan 

mancanegara ke 

obyek daya tarik 

wisata di Kabupaten 

Karangasem 

 

 Jumlah kunjungan 

wisatawan nusantara 

ke obyek daya tarik 

wisata di Kabupaten 

Karangasem 

 225.000 

wisman 

 

 

 

 125.000 

wisnu 

 

 

 

 301.985 

wisman 

 

 

 

 162.069 

wisnu 

 

 

 301.806 

wisman 

 

 

 

 159.709 

wisnu 

 

 303.803 

wisman 

 

 

 

 158.430 

wisnu 

 

Dari tabel diatas dapat disampaikan data sebagai berikut : 

a. Dari indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke obyek daya 

tarik wisata di Kabupaten Karangasem di tahun 2012 tercatat kunjungan sebanyak 
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303.803 wisatawan mancanegara, di tahun 2013 tercatat kunjungan sebanyak 

301.806 wisatawan mancanegara dan di tahun 2014 tercatat kunjungan sebanyak 

301.985 wisatawan mancanegara.  

b. Dari indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek daya tarik 

wisata di Kabupaten Karangasem di tahun 2012 tercatat kunjungan sebanyak 

158.430 wisatawan nusantara, di tahun 2013 tercatat kunjungan sebanyak 159.709 

wisatawan nusantara dan di tahun 2014 tercatat kunjungan sebanyak 162.069 

wisatawan nusantara.  

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) di 

Kabupaten Karangasem dengan indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara ke obyek daya tarik wisata di Kabupaten Karangasem dan jumlah 

kunjungan wisatawan nusantara ke obyek daya tarik wisata di Kabupaten Karangasem 

dicapai melalui pelaksanaan program utama yaitu : Program Pengembangan Pemasaran 

Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan. Pencapaian program tersebut pada 

tahun 2014 didukung melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :  

 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata 

 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 

 Pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata 

 Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 

 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 

 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 
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 Monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi DTW 

Sasaran program pengembangan nilai budaya, melalui kegiatan Pelestarian 

dan aktualisasi adat budaya daerah dan kegiatan Pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan program pengembangan nilai budaya. Indikator pada sasaran ini 

telah terlaksana sesuai dengan target perencanaan yaitu dengan capaian kinerja 

sebesar 100%. Ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja yang mendukung pelaksanaan 

kegiatan dimaksud yang semuanya dapat terlaksana dengan baik. Adapun capaian 

kinerja pada sasaran ini dengan rinci  hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan Pelestarian Lembaga Adat/Tradisional 

Indikator Target Realisasi 
% 

Capaian 

Realisasi 

2013 2014 

Jumlah Desa 

Pekraman yang 

terfasilitasi dalam 

pelestariannya 

20 (dua puluh ) 

Desa Pakraman 

20 (dua 

puluh ) 

Desa 

Pakraman 

100% 100 % 100% 

Jumlah Subak/Subak 

Abian  yang 

terfasilitasi dalam 

pelestariannya 

36 (Tiga puluh 

Enam) subak 

/subak abian 

36 (Tiga 

puluh 

Enam) 

subak/subak 

abian 

109,38%  100% 109,38% 

Jumlah Banjar Dinas 

yang terfasilitasi dalam 

pelestariannya 

95 (Sembilan 

Puluh Lima ) 

banjar  

95 

(Sembilan 

puluh Lima 

) banjar 

89,60% 100 % 89,60% 

Terselenggaranya PKB 

dan Pra PKB dengan 

lancar dan sukses 

1 (satu) kali 

pelaksanaan 

1 (satu) kali 

pelaksanaan 

100% 100% 100% 
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Berdasarkan Tabel di atas pencapaian sasaran strategis tersebut terlaksana 

100% dari target yang telah ditetapkan,bahkan pada indikator kedua tercapai 109,38%. 

Hal ini dipengaruhi oleh dukungan seluruh staf, khususnya staf Seksi Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan Abang dan partisipasi aktif dari sebagian besar prajuru Desa 

Pakraman, kelian subak/subak abian dan kelian banjar adat. Dan pada indikator ketiga 

tercapai 89,60% karena 17 (tujuh belas) banjar adat tidak mengajukan proposal untuk 

mendapatkan bantuan. 

Indikator 1 :  Jumlah Desa Pekraman yang terfasilitasi dalam pelestariannya 

Indikator Jumlah Desa Pakraman yang terfasilitasi dalam pelestariannya, telah tercapai 

100% yaitu sebanyak 20 (dua puluh ) Desa Pakraman. Indikator 2 : Jumlah 

Subak/Subak Abian  yang terfasilitasi dalam pelestariannya . Indikator Jumlah 

Subak/Subak Abian yang terfasilitasi dalam pelestariannya, telah tercapai 109,38% 

yaitu sebanyak 36 (Tiga Enam) Subak/Subak Abian. Indikator 3 : Jumlah Banjar Adat 

yang terfasilitasi dalam pelestariannya. indikator Jumlah Banjar Adat yang terfasilitasi 

dalam pelestariannya, telah tercapai 89,60% yaitu sebanyak 95 (Sembilan lima) Banjar. 

Sedang indikator 4 : terselenggaranya PKB dan PKB dapat berjalan dengan lancar dan 

sukses karena dukungan dari semua pihak. 

Adapun hasil kegiatan fasilitasi pelestarian lembaga adat/tradisional, yaitu :                                         

(1) terfasilitasinya Desa Pakraman di wilayah Kecamatan Abang dalam penerimaan 

bantuan keuangan atau dana hibah/bansos dari Gubernur Bali dan Bupati Karangasem 

Tahun 2014, (2) terfasilitasinya lembaga Subak dan Subak Abian di wilayah Kecamatan 

Abang dalam penerimaan bantuan keuangan atau dana hibah/bansos dari Gubernur Bali 

dan Bupati Karangasem Tahun 2014,  (3) terfasilitasinya Banjar Adat di wilayah 
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Kecamatan Abang dalam penerimaan bantuan keuangan, dana hibah/bansos dari Bupati 

Karangasem Tahun 2014, (4) terfasilitasinya Desa Pakraman di wilayah Kecamatan 

Abang dalam penyampaian LPJ Bantuan keuangan, hibah/bansos dari Gubernur Bali 

dan Bupati Karangasem Tahun 2014, (5) terfasilitasinya lembaga Subak dan Subak 

Abian di wilayah Kecamatan Abang dalam Penyampaian LPJ bantuan keuangan, 

hibah/bansos dari Gubernur Bali dan Bupati Karangasem Tahun 2014, (6) 

terfasilitasinya Banjar Adat di wilayah Kecamatan Abang dalam penyampaian LPJ 

bantuan keuangan, hibah/bansos dari Bupati Karangasem Tahun 2014.(7) 

terselenggaranya PKB dan Pra PKB dengan lancar dan sukses sesuai dengan yang kita 

harapkan. 

  Jumlah dana anggaran kegiatan fasilitasi pelestarian dan 

aktualisasi adat budaya daerah sebesar Rp. 20.000.000,- dan dana terealisasi Rp. 

19.999.200,00 ( 100%). Dan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 

Pengembangan Nilai Budaya dengan dana sebesar Rp.20.000.000,00  terealisasi Rp. 

19.730.000,00  (98,65%).  

 Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan 

fasilitasi pelestarian lembaga adat/tradisional, yaitu masih rendahnya SDM prajuru 

lembaga adat di beberapa wilayah, sehingga penyelesaian LPJ dana bantuan keuangan, 

hibah/bansos Bupati Karangasem maupun Gubernur Bali, masih sering terjadi 

kekeliruan administrasi dan mengalami keterlambatan dalam penyampaiannya. 

Adapun upaya yang akan dilakukan pada tahun berikutnya, yaitu :  

memberikan supervisi dan pendampingan kepada prajuru Desa Pakraman, Klian Subak 
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dan Subak Abian, serta Klian Banjar Adat, sehingga penyampaian LPJ dana bantuan 

keuangan, hibah/bansos dapat tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan 

yang berlaku. 

 Manfaat dari pelaksanaan kegiatan Fasilitasi pelestarian lembaga 

adat/tradisional, antara lain : (1) Para Prajuru Desa Pakraman, Kelian Subak, 

Pekasih dan Kelian Banjar Adat sangat terbantu dalam penyaluran dana bantuan 

keuangan/hibah, sehingga sasaran penerima dana bantuan keuangan, hibah/bansos tepat 

sasaran dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dalam rangka pelestarian 

lembaga adat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, (2) para Prajuru Desa 

Pakraman, Kelian Subak, Pekasih dan Kelian Banjar Adat sangat terbantu penyelesaian 

LPJ dana bantuan keuangan, hibah/bansos, sehingga tertibnya administrasi dan laporan 

keuangan / LPJ dana bantuan keuangan, hibah/bansos dari Bupati Karangasem dan 

Gubernur Bali dalam rangka pelestarian lembaga tradisional. (3) Dengan adanya PKB 

dan Pra PKB maka kita dapat melestarikan adat dan budaya yang kita  miliki. 

Untuk meningkatkan profesionalisme petugas kamtibmas dan meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan maka 

dilaksanakan kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan melalui HUT 

Hansip/Linmas, Pengadaan pakaian seragam hansip, Pelatihan bagi anggota 

Hansip/Linmas dan Operasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam 

Negeri. 

Indikator terhadap keberhasilan sasaran ini adalah meningkatnya keamanan, 

ketentraman dan ketertiban dimasyarakat dan terciptanya situasi dan kondisi daerah 
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yang kondusif, dengan presentase pencapaiannya sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini 

mempertahankan pencapaian kinerja tahun 2013. 

Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja ini 

adalah partisipasi masyarakat cukup tinggi dan peran tokoh adat, tokoh agama dan 

tokoh masyarakat juga cukup tinggi dalam bersama-sama mewujudkan kondusifnya 

situasi kondisi diwilayah masing-masing. 

Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurang profesionalisme petugas 

kamtibmas serta sarana dan prasarana yang belum memadai. 

Strategi pemecahan masalah tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan-

kegiatan pembinaan seperti pelatihan/pembekalan, penataran, sosialisasi serta 

melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan. 

 

B. ASPEK KEUANGAN 
 

Pengelolaan sistem keuangan pada Pemerintah Kabupaten Karangasem 

dikelola oleh bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem. Dengan 

target capaian pendapatan di tahun 2014 Rp. 1.223.103.011.982,75 dan Realisasi Tahun 

2014 sebesar Rp. 1.248.392.022.005,10 dengan target belanja sebesar Rp. 

1.293.486.987.579,06 realisasi Rp. 1.164.216.358.253,38 dengan target pembiayaan 

70.383.975.596,31 dan terealisasi Rp. 71.668.610.223,72 sehingga terdapat silva untuk 

tahun 2014 sebesar Rp. 155.844.273.975,44. 
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Sumber pendapatan terdiri dari 3 (Tiga) komponen yaitu PAD, Pendapatan 

Transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah seperti yang 

dilaporkan dalam Lakip Dinas Pendapatan Daerah terealisasi melebihi dari target yang 

telah ditetapkan yaitu dengan capaian Rp. 239.425.004.469,89 melebihi capaian target 

yang ditetapkan Rp. 202.731.990.748,66. Capaian ini diperoleh dari PAD yang terdiri 

dari Paak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan transfer ditargetkan sebesar 

939.013.817.878,90 dan realisasinya sebesar Rp. 933.033.205.357,82 (99,36%), yang 

terdiri dari transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, dan transfer pemerintah pusat- 

lainnya. Sementara lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hibah dan pendapatan 

lainnya sebesar Rp. 81.357.203.355,19 dengan realisasi 75.933.812.177,39 (93,33%). 

Belanja daerah yang terdiri atas belana operasi, belanja modal, belanja tak 

terduga, transfer mampu diefesienkan sehingga capaiannya lebih kecil dari target yang 

ditetapkan. Terjadi efesiensi belanja daerah sebesar 9,09% dari target belanja yang 

ditetapkan. 

Sementara itu dari segi pembiayaan mampu ditingkatkan sebesar 1,83% dari 

target yang ditetapkan. Sehingga masih ada silva untuk tahun 2014 ini. Untuk lebih 

jelasnya rincian APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel 

berikut : 
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 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH 
 TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2014 

 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 

2014 
                      

NO. URUT URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 % 

1 2 3 4 5 

1 PENDAPATAN    1.223.103.011.982,75    1.248.392.022.005,10  102,07% 

1 . 1   PENDAPATAN ASLI DAERAH       202.731.990.748,66        239.425.004.469,89  118,10% 

1 . 1 . 1     Pendapatan Pajak Daerah 
         

126.677.116.250,00  

         

138.541.746.609,27  
109,37% 

1 . 1 . 2     Pendapatan Retribusi Daerah 
           

11.400.844.000,00  

           

13.022.202.125,88  
114,22% 

1 . 1 . 3     
Pendapatan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

           
17.064.083.274,99  

           
17.064.083.381,58  

100,00% 

1 . 1 . 4     
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang Sah 

           
47.589.947.223,67  

           
70.796.972.353,16  

148,76% 

          

1 . 2   PENDAPATAN TRANSFER       939.013.817.878,90        933.033.205.357,82  99,36% 

1 . 2 . 1     
Transfer Pemerintah Pusat - Dana 

Perimbangan 

         

697.245.069.987,00  

         

695.408.543.800,00  
99,74% 

1 . 2 . 1 . 1       Dana Bagi Hasil Pajak 
           

21.118.000.476,00  
           

19.273.182.456,00  
91,26% 

1 . 2 . 1 . 2       
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 

(Sumber Daya Alam) 

                 

859.628.511,00  

                

867.920.344,00  
100,96% 

1 . 2 . 1 . 3       Dana Alokasi Umum 
         

614.793.461.000,00  
         

614.793.461.000,00  
100,00% 

1 . 2 . 1 . 4       Dana Alokasi Khusus 
           

60.473.980.000,00  

           

60.473.980.000,00  
100,00% 

          

1 . 2 . 2     
Transfer Pemerintah Pusat – 
Lainnya 

         
142.071.021.000,00  

         
142.071.021.000,00  

100,00% 

1 . 2 . 2 . 2       Dana Penyesuaian 
         

142.071.021.000,00  

         

142.071.021.000,00  
100,00% 

          

1 . 2 . 3     Transfer Pemerintah Provinsi 
           

99.697.726.891,90  
           

95.553.640.557,82  
95,84% 

1 . 2 . 3 . 1       Pendapatan Bagi Hasil Pajak 
           

99.697.726.891,90  

           

95.553.640.557,82  
95,84% 

          

1 . 3   
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG 

SAH 
        81.357.203.355,19          75.933.812.177,39  93,33% 

1 . 3 . 1     Pendapatan Hibah 
             

4.378.034.000,00  

             

3.509.237.950,00  
80,16% 

1 . 3 . 3     Pendapatan Lainnya 
           

76.979.169.355,19  
           

72.424.574.227,39  
94,08% 

          

2 BELANJA    1.293.486.987.579,06    1.164.216.358.253,38  90,01% 

2 . 1   BELANJA OPERASI    1.033.984.375.036,74        941.130.369.565,51  91,02% 

2 . 1 . 1     Belanja Pegawai 
         

709.579.523.114,01  

         

660.328.383.828,03  
93,06% 

2 . 1 . 2     Belanja Barang 
         

205.527.858.354,91  

         

179.328.773.800,20  
87,25% 
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2 . 1 . 3     Belanja Bunga 
             

8.165.000.000,00  
             

6.262.864.893,39  
76,70% 

2 . 1 . 5     Belanja Hibah 
           

72.039.637.445,00  

           

60.046.794.863,00  
83,35% 

2 . 1 . 6     Belanja Bantuan Sosial 
             

5.039.810.000,00  
             

4.408.508.208,00  
87,47% 

2 . 1 . 7     Belanja Bantuan Keuangan 
           

33.632.546.122,82  

           

30.755.043.972,89  
91,44% 

          

2 . 2   BELANJA MODAL       209.229.449.537,46        177.557.758.591,00  84,86% 

2 . 2 . 1     Belanja Tanah 
             

4.062.345.075,00  
             

2.776.470.000,00  
68,35% 

2 . 2 . 2     Belanja Peralatan dan Mesin 
           

39.982.631.277,00  

           

32.771.488.530,00  
81,96% 

2 . 2 . 3     Belanja Bangunan dan Gedung 
           

67.182.614.665,46  
           

60.389.475.330,00  
89,89% 

2 . 2 . 4     Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 
           

94.199.553.520,00  

           

79.917.181.816,00  
84,84% 

2 . 2 . 5     Belanja Aset Tetap Lainnya 
             

3.802.305.000,00  
             

1.703.142.915,00  
44,79% 

          

 

2 . 3 

 

 

 

  BELANJA TAK TERDUGA            3.000.000.000,00  
                                       

-    
0,00% 

2 . 3 . 1     Belanja Tak Terduga 
             

3.000.000.000,00  
                                       

-    
0,00% 

          

2 . 4   TRANSFER         47.273.163.004,86          45.528.230.096,87  96,31% 

2 . 4 . 1 

 
 

    
Transfer Bagi Hasil Ke 

KAB/KOTA/DESA 

           

47.273.163.004,86  

           

45.528.230.096,87  
96,31% 

2 . 4 . 1 . 1       Bagi Hasil Pajak 
           

13.479.775.217,90  

           

13.300.210.720,19  
98,67% 

2 . 4 . 1 . 2       Bagi Hasil Retribusi 
             

6.593.187.786,96  
             

6.505.346.920,98  
98,67% 

2 . 4 . 1 . 3       Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 
           

27.200.200.000,00  

           

25.722.672.455,70  
94,57% 

          

  SURPLUS / (DEFISIT)       (70.383.975.596,31)         84.175.663.751,72  -119,59% 

          

3 PEMBIAYAAN         70.383.975.596,31          71.668.610.223,72  101,83% 

3 . 1   PENERIMAAN DAERAH       101.396.975.596,31        101.416.983.140,31  100,02% 

3 . 1 . 1     
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA) 

         

101.396.975.596,31  

         

101.396.975.596,31  
100,00% 

3 . 1 . 2     Pencairan Dana Cadangan                                        -    
                                       

-    
0,00% 

3 . 1 . 4     Penerimaan Pinjaman Daerah                                        -    
                                       

-    
0,00% 

3 . 1 . 6     Penerimaan Piutang Daerah                                        -    
                  

20.007.544,00  
0,00% 

3 . 1 . 7     
Penarikan Kembali Penyertaan 
Modal Pemda (Divestasi) 

                                       -    
                                       

-    
0,00% 

          

3 . 2   PENGELUARAN DAERAH         31.013.000.000,00          29.748.372.916,59  95,92% 

3 . 2 . 1     Pembentukan Dana Cadangan                                        -    
                                       

-    
0,00% 
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3 . 2 . 2     
Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah 

             
6.000.000.000,00  

             
6.000.000.000,00  

100,00% 

3 . 2 . 3     Pembayaran Pokok Utang 
           

25.013.000.000,00  

           

23.748.372.916,59  
94,94% 

          

 
PEMBIAYAAN NETTO         70.383.975.596,31          71.668.610.223,72  

 

 
SISA LEBIH PEMBIAYAAN 

ANGGARAN (SILPA) 

                                

(0,00) 
      155.844.273.975,44  
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