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Iktisar Eksekutif 

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan 

pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan 

bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented 

governement), perlu adanya sistem kinerja instansipemerintah. 

Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu 

adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan 

bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem kinerja 

instansi pemerintah. Dengan telahselesainya pelaksanaan tahun 

anggaran 2018, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 

tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi 

pemerintah,termasuk Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, wajib 

menyusun LKjIP. Selain itu,informasi dalam dokumen LKjIP 

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan tugas. 

Pada tahun 2018 Kecamatan Toili Kabupaten Banggai 

melaksanakan 5 (lima) program dengan 24 (dua puluh empat) 

kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.4.041.402.809,00 (Empat 

milyar Empat puluh satu juta Empat ratus dua ribu Delapan Ratus 

Sembilan rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan 

sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja Tahun 2018 untuk mencapai 

3 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan 

mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah 

ditetapkan. 

Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi 

pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, menunjukkan bahwa 
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rata-rata nilai capaian kinerja dari 2 Sasaran yang telah ditetapkan 

adalah1 diantaranya 100%, dan 1 sasaran masih menunggu hasil 

penilaian sehingga dikategorikan baik. Secara keseluruhan capaian 

kinerja 100% (kategori baik). Sedangkan pembiayaaan dari APBD 

Tahun 2018 berjumlah Rp.4.041.402.809,00 terealisasi                              

Rp.3.291.485.705,00 dengan penyerapan sebesar 97,47 % atau 

efisiensi sebesar 2,43%. 

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian 

kinerja Kecamatan Toili Kabupaten Banggai maka telah dilakukan 

rapat koordinasi serta monitoringdan evaluasi pelaksanaan dan 

pencapaian kinerja semua SKPD. Sedangkan upayayang dilakukan 

agar kinerja Kecamatan Toili lebih baik dan akuntabel antara 

lainmelakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang 

tepat sasaran,meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, 

melakukan sinkronisasi antaradokumen perencanaan, terutama 

dengan merevisi dokumen IKU dan dokumenRenstra, serta 

memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai 

bahanperbaikan pelaksanaan program/kegiatan. 

 


