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RINGKASAN EKSEKUTIF 

(Eksekutif Summary) 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sintang Tahun 2019 melaporkan capaian 

kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan 

jabaran tahunan dari Rencana Strategis Pembangunan Daerah. 

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021, yang mana telah dilakukan perbaikan dengan 

penyederhanaan sasaran dan Indikator Kinerja Utama, sehingga terlaksana 17 sasaran strategis 

dengan rincian hasil sebagai berikut :  

A. Kategori SANGAT BERHASIL 

1) Meningkatnya angka melek huruf dan tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun (92,50); 

2) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan 

anak serta penduduk miskin (89,50); 

3) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk (92,50); 

4) Tersedianya sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pertanian (irigasi) (92,50); 

5) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (92,50); 

6) Meningkatnya kerukunan antar umat beragama (92,50); 

7) Meningkatnya perekonomian daerah (92,50); 

8) Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal dan lapangan pekerjaan 

(89,50); 

9) Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah dan terwujudnya sentra pertumbuhan 

ekonomi berbasis keunggulan lokal (85,00); 

10) Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam 

pengembangan perekonomian rakyat  (92,50); 

11) Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah (92,50). 

B. Kategori BERHASIL 

1) Meningkatnya nilai budaya lokal  (82,50); 

2) Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan di desa serta 

meningkatnya ketahanan pangan (80,92). 



 Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah  

Kabupaten Sintang 

Tahun 2019 
 

 

iii 

3) Meningkatnya transparasi, akuntabilitas dan partisipasi  dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah (77,50) 

C. Kategori CUKUP BERHASIL 

1) Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal  untuk mendukung pergerakan orang 

dan barang (60,00); 

2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman 

(mencakup persampahan, air bersih, air limbah)  (44,17); 

3) Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum 

(62,50). 

Dari 17 sasaran tersebut dapat disimpulkan: 11 sasaran (64,70%) dengan predikat sangat berhasil 

dengan 38 Indikator Kinerja Utama,  tiga sasaran (17,65%) dengan predikat berhasil dengan 20 

Indikator Kinerja Utama, dan tiga sasaran (17,65%) dengan predikat cukup berhasil dengan  6  

Indikator Kinerja Utama.  

LKjIP Kabupaten Sintang ini menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran yang 

ditetapkan untuk tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2019 ini berupaya kuat dalam 

mencapai keberhasilan sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun  2016-

2021, dimana pada Tahun 2019 ini merupakan tahun keempat dalam pencapaian target sasaran 

strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD. 

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 secara umum dapat dilaksanakan secara baik  

dengan memberdayakan segala aspek yang ada dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Sintang 

yaitu: 

TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, 

DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN 

BERSIH PADA TAHUN 2021.  

Oleh karena itu, Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2019 yang disusun ini, 

diharapkan dapat memberikan dayaguna, baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur 

maupun bagi peningkatan akuntabilitas instansi dalam upaya mewujudkan “Good Governance” 

serta dapat dijadikan bahan masukan untuk penetapan perencanaan pembangunan selanjutnya. 


