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BAB  IV 

 PENUTUP
 

 

 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi serta dalam 

rangka mewujudkan good governance pada instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk 

memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja atas akuntabilitas dilihat dari capaian kinerja organisasi maupun dilihat dari 

pemanfaatan sumberdaya termasuk didalamnya dalam pemanfaatan anggaran 

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Magelang sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan kerja keras seluruh 

aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan Sekretariat Kabupaten Magelang dan dukungan serta partisipasi  masyarakat serta dan 

berbagai elemen kemasyarakatan, dunia usaha dan pendidikan yang telah memberikankan sumbangsihnya untuk kemajuan Kabupaten 

Magelang. 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 telah mencapai 106,06% (Sangat Tinggi)  

dibandingkan dengan target tahun 2019 pada akhir periode Renstra dengan capaian  106,05% (Sangat Tinggi), maka capaian tahun 2018 tidak 

terlalu jauh dari capaian tahun 2019. pelaksanaan sasaran strategis Sekretariat Daerah didukung  21 program dengan jumlah anggaran Rp 

9.564.821.115 dan  realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran satrategis sebesar Rp 8.955.345.468 (93,63%), prosentasi realisasi 

keuangan masuk dalam katagori Sangat baik. Efesiensi capaian kinerja sasaran strategis atas pengunaan sumberdaya  sebesar 2,93% (dua koma 

sempilan puluh tiga perseratus), tetapi tingkat efesiensi ini belum mencerminkan efektifitas penggunaan sumberdaya khususnya dalam 

penggunaan anggaran, perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik 

per kegiatan.  
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Harapan kami untuk tahun–tahun mendatang LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang selain berfungsi untuk mengukur 

keberhasilan dan atau kegagalan dalam menjalankan misi dan sasaran strategis organisasi, juga dapat digunakan sebagai upaya memacu usaha 

peningkatan kinerja dan pelayanan publik, dan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki keputusan dan kebijakan dari pemerintah. 

Demikian LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang yang menggambarkan capaian kinerja sasaran srategis dan indikator kinerja 

utama  dan pada tahun 2018 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magelang. 

 



 


