Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel

KATA PENGANTAR

P

enyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi adalah
merupakan suatu kewajiban tiap-tiap instansi pemerintah
dalam

rangka

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

maupun kegagalan pelaksanaan missi organisasi dalam hal
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan
sebelumnya melalui program strategis yang direncanakan.

Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh dinamika yang dalam perkembangannya
turut mempengaruhi proses pelaksanaan pencapaian realisasi akan rencana dan
program yang telah disusun dan ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Boven Digoel.
Tujuan penyusunan Renstra dan Laporan Akuntabilitas Kinerja bagi setiap
instansi pemerintah adalah untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan
yang berdaya guna, berhasil gun, bersih dari berbagai kepentingan pribadi maupun
kelompok, bertanggungjawab serta guna pemantapan pencapaian visi, misi dan tujuan
pemerintah, namun demikian factor penunjang yang tidak kalah pentingnya yakni
kemapuan sumber daya baik sumber daya manusia,dana dan upaya serta keinginan
untuk membangun yang berdasarkan kasih dari dalam hati dan pikiran yang bersih dan
rasional juga penting dan turut menentukan berhasil tidaknya upaya-upaya tersebut.
Laporan ini telah kami uapayakan agar dapat dipahami dan dimengerti
oleh semua pihak, namun kami sadari bahwa terdapat hal-hal yang mungkin belum
sempurna maka, saran dan kritik yang membangun demi perbaikan laporan ini sangat
kami harapkan.
Tanah Merah,
Maret 2019
Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

BAIDIN KURITA, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19671010 199603 1 005
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IKHTISAR EKSEKUTIF

P

emerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, yang hadir bukan untuk
melayani pribadi atau golongan tertentu saja tetapi untuk melayani seluruh
elemen yang ada serta menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi tiap

elemen dalam masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam
pencapaian tujuan bersama.
Tahun 2016 merupakan awal dari periode Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan merupakan masa berakhirnya Renstra periode 2010 –
2015, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil disusun pada awal periode ini. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, SK Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal
25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan LAKIP, serta ketentuan lain yang terkait.
LAKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 melaporkan capaian
kinerja selama tahun 2018. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam Tahun 2018 telah
menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan jumlah indikator sasaran sebanyak
9 (sembilan) indikator yang hendak dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) program,
sebagaimana diuraikan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja tahun 2016-2021.
Keduabelas sasaran strategis tersebut dicapai dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan.
Dari hasil pengukuran kinerja pada Keduabelas sasaran, dapat disimpulkan bahwa nilai capaian
kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah 95,37% dengan capaian kinerja
pelaksanaan masing-masing sasaran pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah
sebagai berikut:






1 sasaran termasuk dalam kategori sangat baik
6 sasaran termasuk dalam kategori baik
1 sasaran termasuk dalam kategori sedang
1 sasaran termasuk dalam kategori Kurang dan
0 sasaran termasuk dalam kategori sangat kurang
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Harapan kami, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tahun 2018 ini, dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi
untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

iii | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018

