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BAB IV 

P E N U T U P 
 

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sintang tahun 2019 

memuat sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sintang yang 

telah mengalami perbaikan sesuai hasil evaluasi SAKIP  yang dilakukan oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Dalam IKU perubahan ditetapkan 18 sasaran namun dalam Perjanjian 

Kinerja tahun 2019 yang ditetapkan 17 sasaran dan 1 sasaran tidak 

dicantumkan dalam perjanjian kinerja karena sasaran tersebut tidak 

didukung dengan program dan kegiatan pada tahun 2019.  Mengingat IKU 

dalam laporan ini mengacu pada IKU perubahan tahun 2018, maka  tidak 

semua realisasi indikator kinerja ada data pembandingnya. 

Dari 17 sasaran tersebut, sebelas sasaran (64,70%) dengan predikat 

sangat berhasil, tiga sasaran (17,65%) dengan predikat berhasil, dan 

tiga sasaran (17,65%) dengan predikat cukup berhasil. 

Dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata hasil capaian kinerja sangat 

berhasil,  tentunya hal itu menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten 

Sintang untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang bukan saja dalam 

bentuk laporan formal namun secara nyata kinerja Pemeritah Kabupaten 

Sintang dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. 

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan seperti telah dijelaskan 

pada Bab III, maka Pemerintah Kabupaten Sintang berupaya untuk 

meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, dengan melakukan 

langkah-langkah berikut ini : 

1. Lebih mempercepat proses pembangunan Kabupaten Sintang melalui 

pendekatan pembangunan yang lebih komprehensif seperti aspek 
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prosperity, security, hukum dan sampai pada aspek politik yang bermuara 

pada pembangunan karakter bangsa (Character Nation Building). 

2. Lebih menggerakkan faktor dukungan Pemerintah Daerah dari 

masyarakat dalam mewujudkan kondisi kondusif bagi pembangunan, 

sebagai implementasi dan faktor dinamika otonomi “Dukungan Lokal”, 

sehingga lahir kesepakatan dalam kebersamaan. 

3. Lebih menggerakkan serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya 

Pembangunan Daerah berkelanjutan, sebagai  implementasi dari faktor 

dinamika otonomi “Manajemen Skill“, sehingga lahir kesamaan visi dan 

misi serta keselarasan tujuan pembangunan antara aparat pemerintah, 

pelaku bisnis dan masyarakat. 

4. Lebih mengoptimalkan pembangunan dan penyediaan informasi dalam 

rangka mendorong peningkatan investasi dalam bentuk kerjasama 

bilateral, sebagai implementasi faktor kunci dinamika otonomi 

“Kemampuan dalam pengelolaan dan penyediaan informasi potensi“, 

sehingga lahir jejaring kerja yang luas dan berdaya jangkau global. 

5. Lebih mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal di 

Kabupaten Sintang. Program aksinya melalui program inti yang meliputi 

penataan ruang, penataan infrastruktur dan pembenahan institusi 

kelembagaan serta program strategis berbagai kegiatan pembangunan, 

baik ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. 

6. Lebih fokus pada penetapan penggerak utama (prime mover) pembangunan 

daerah yang terdiri dari : 

a. Membangun wilayah dari pinggiran; 

b. Penataan dan pemekaran wilayah; 

c. Aksesibilitas terhadap sumber daya listrik dan energi lainnya; 

d. Hilirisasi produk; 

e. Kegawatdaruratan infrastruktur transportasi; dan 

f. Tata kelola pemerintahan. 


