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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga penyusunan Rencana 

Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara untuk tahun 2019 dapat 

diselesaikan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk tahun 2019 mengacu pada 

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 yang telah 

ditetapkan oleh Inspektur.  

 

Rencana Kinerja Tahunan merupakan sebagai salah satu kewajiban 

Inspektorat dalam merencanakan sasaran, program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan selama tahun 2019. Selain itu Rencana Kinerja Inspektorat dipakai 

sebagai pedoman dan pengendali yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan 

program-program yang akan dijalankan. 

 

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berpartisipasi aktif dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan ini, semoga Rencana 

Kinerja Tahunan ini bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 

 

 

Banjarnegara,        Januari 2018 
 

INSPEKTUR 
KABUPATEN BANJARNEGARA 

 
 
 

EKO DJUNIADI, S.H., M.Hum. 
Pembina Utama Muda 

NIP.19580601 198503 1 012 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 disusun sebagai upaya 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terencana dan sistematis dan 

dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia 

secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu 

kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan 

untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan , pengendalian dan evaluasi. 

 

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut 

dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 

(Renstra) Perangkat Daerah. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, 

sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/ indikator 

kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang 

bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator 

sasaran dan menetapkan target. 

 

B. TUGAS DAN PERAN INSPEKTORAT 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, Inspektorat merupakan unsur pengawas 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai unsur pengawas, Inspektorat 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan 

tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

 

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Inspektorat 

menyelenggarkan fungsi : 

1. perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 

2. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengawasan; 
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3. pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan, bidang aparatur dan 

kesejahteraan rakyat, bidang pembangunan, serta bidang ekonomi dan 

keuangan; 

4. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 

lainnya serta penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat; 

5. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; 

6. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengawasan; 

7. penyusunan laporan hasil pengawasan; 

8. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan; 

9. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat; dan 

10. pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat memiliki peran 

yang strategis dalam rangka pengawasan didaerah. Peran tersebut sejalan 

dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

pengendalian Internal Pemerintah yang menyatakan bahawa perwujudan 

peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-

kurangnya mampu : 

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, 

efisiensi serta efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas 

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen 

risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah 

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelengaraan tugas 

dan fungsi instansi pemerintah. 

 

Inspektorat juga sangat berperan dalam penerapan Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai quality insurance dan 

consultancy. Dengan penyelenggaraan SPIP yang memadai dan efektif akan 

mendukung perwujudan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 

bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. 
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C. KETERKAITAN RKT DENGAN RENSTRA 

Rencana kinerja tahunan disusun mendasarkan pada dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022. 

Renstra menggambarkan tujuan jangka panjang, strategi-strategi, sasaran tahunan dan indikator kinerja tujuan/sasaran yang kemudian dijabarkan 

dalam rencana kinerja tahunan dan anggaran tahunan. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kab. Banjarnegara beserta 

indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut : 

No. Tujuan Sasaran 
Indikator 

Sasaran 
Satuan 

Kondisi 

Awal 
Target Kinerja Sasaran 

Target 

Akhir 

Renstra 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Meningkatkan 

kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

daerah 

Meningkatnya 

kepatuhan OPD 

dalam 

penyelenggaraa

n pemerintahan 

daerah 

Prosentase 

penyelesaian 

tindak lanjut hasil 

pengawasan 

         

- Itkab % 98,28 98 98 98 98 98 98 98 

- Itprov % 98,25 98 98 98 98 98 98 98 

- BPK-RI % 93 80 80 80 80 80 80 80 

Opini Badan 

Pemeriksa 

Keuangan 

 

Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 
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No. Tujuan Sasaran 
Indikator 

Sasaran 
Satuan 

Kondisi 

Awal 
Target Kinerja Sasaran 

Target 

Akhir 

Renstra 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Prosentase 

penanganan 

kasus pengaduan 

% 100 

 

100 100 100 100 100 100 100 

   Maturitas SPIP angka 1,928 2,0 2,0 2,5 3 3 3 3 

2. Meningkatkan 

kapabilitas APIP 

yang 

berintegritas, 

kompeten dan 

profesional 

Meningkatnya 

kompetensi dan 

profesionalisme 

aparatur 

pengawasan 

intern 

Level kapabilitas 

APIP 

angka 1 2 2 3 3 3 3 3 

3. Meningkatkan 

kualitas layanan 

publik 

Meningkatnya 

efektivitas dan 

transparansi 

layanan publik 

Nilai Survey 

Kepuasan 

Masyarakat 

angka - 75 75,5 76 76,5 77 80 80 
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BAB II 

RENCANA KINERJA TAHUNAN 

 

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan  rencana kinerja 

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam renstra.  

Penyusunan dokumen RKT 2019 ini mengacu pada Renstra 2017-2022. Rencana 

Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang tujuan strategis dan  sasaran strategis 

yang ingin dicapai dalam tahun 2019, indikator kinerja serta rencana tingkat capaian 

(target). 

 

A. TUJUAN STRATEGIS 

Tujuan adalah suatu kondisi yang diinginkan/ direalisasikan pada 

waktu yang telah ditentukan. Tujuan tidak mesti berwujud material secara 

kuantitatif tetapi juga bisa dalam bentuk kualitatif. Inspektorat Kabupaten 

Banjarnegara mempunyai tujuan strategis antara lain sebagai berikut :  

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

2. Meningkatkan kapabilitas APIP yang berintegritas, kompeten dan 

profesional. 

3. Meningkatkan kualitas layanan publik. 

 

B. SASARAN    STRATEGIS    DAN    IKU   SERTA   TARGET   PROGRAM 

KEGIATAN POKOK 

Sasaran Strategis. 

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang 

dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun 

waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran 

pencapaian dari tujuan.  

 

Sasaran strategis untuk tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah adalah meningkatnya kepatuhan OPD dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

 

Sasaran strategis dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP yang 

berintegritas, kompeten dan profesional adalah meningkatnya kompetensi 

dan profesionalisme aparatur pengawasan intern. 
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Sasaran strategis yang ketiga adalah meningkatnya efektivitas dan 

transparansi layanan publik. 

 

Indikator Kinerja Utama  

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu 

tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU atau key performance 

bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting serta 

memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran 

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan 

akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten 

Banjarnegara antara lain : 

1. Prosentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal); 

2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan; 

3. Prosentase penanganan kasus pengaduan; 

4. Maturitas SPIP; 

5. Level Kapabilitas APIP; dan 

6. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. 

 

Target Program Kegiatan Pokok 

Rencana tingkat capaian/target harus ditetapkan secara realistis dan 

relevan sesuai dengan kemampuan organisasi. Target digunakan untuk 

mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, beberapa  

program yang akan dilaksanakan antara lain : 

1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan 

kebijakan KDH; 

2. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur 

pengawasan; 

3. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 

pengawasan; 

4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan; 

5. Program pelayanan administrasi perkantoran; dan 

6. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 
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Penetapan sasaran dan indikator kinerja untuk mencapai tujuan 

Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019, dijabarkan sebagai berikut : 

Tujuan 1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 

Sasaran strategis  Meningkatnya kepatuhan OPD dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 

Indikator sasaran 1. Prosentase tindak lanjut hasil pengawasan 

(internal dan eksternal) 

2. Opini BPK 

3. Prosentase penanganan kasus pengaduan 

4. Maturitas SPIP 

Sasaran program Peningkatan sistem pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 

Sasaran kegiatan 1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 

2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan 

Pemda 

3. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 

4. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 

5. Laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) 

6. RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

IKK 1. Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil 

pengawasan 

2. Maturitas SPIP 

 

Tujuan 2 Meningkatkan kapabilitas APIP yang berintegritas, 

kompeten dan profesional 

Sasaran strategis   Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme 

aparatur pengawasan intern 

Indikator sasaran Level kapabilitas APIP 

Sasaran program 1. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa 

dan aparatur pengawasan 

2. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem 

dan prosedur pengawasan 

3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan 
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4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

Indikator program Persentase terpenuhinya unsur kapabilitas 

APIP 

Sasaran kegiatan 1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan 

aparatur pengawasan 

2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja OPD 

3. Penyusunan PKPT 

IKK 1. Persentase terpenuhinya unsur kapabilitas APIP 

2. Jumlah dokumen pedoman pengawasan 

 

Tujuan 3 Meningkatkan kualitas layanan publik 

Sasaran strategis  Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan 

publik. 

Indikator sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 

Sasaran program Pelayanan administrasi perkantoran 

Indikator program Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 

Sasaran kegiatan 1. Penyediaan bahan logistik kantor 

2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor 

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 

4. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

5. Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT), 

(jasa tenaga pendukung operasional kantor) 

IKK Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 

 

Sedangkan untuk rencana tingkat capaian/target untuk mengukur 

keberhasilan kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat dalam Rencana 

Kinerja Tahunan 2019 sebagaimana tercantum dalam dokumen ini. 
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RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019 

INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARNEGARA 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Meningkatnya kepatuhan 

OPD dalam 

penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 

1. Prosentase penyelesaian 

tindak lanjut hasil 

pengawasan 

 Peningkatan sistem 

pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan 

kebijakan KDH 

Prosentase penyelesaian 

tindak lanjut hasil 

pengawasan 

- Inspektorat Kab. 

- Inspektorat Prov.  

- BPK RI 

 

- Inspektorat Kab. 

- Inspektorat Prov.  

- BPK RI 

98 % 

98% 

80% 

98 % 

98 % 

80 % 

 2. Opini BPK WTP Peningkatan sistem 

pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan 

kebijakan KDH 

1. Prosentase obyek 

pemeriksaan yang tidak 

ada temuan 

penyimpangan keuangan 

12 % 

    2. Prosentase OPD yang 

menyusun laporan 

keuangan tepat waktu 

70 % 

 3. Prosentase penanganan 

kasus pengaduan 

100% Peningkatan sistem 

pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan 

kebijakan KDH 

1. Prosentase Penanganan 

kasus pengaduan 

2. Prosentase Pencapaian 

RAD Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi 

yang dilaksanakan oleh 

Inspektorat 

100% 

 

90% 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 4. Maturitas SPIP 2,5 Peningkatan sistem 

pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan 

kebijakan KDH 

1. Prosentase pemenuhan 

penilaian maturitas SPIP 

50% 

 

   2. Prosentase OPD yang 

menyelenggarakan SPIP 

dengan efektif dan 

memadai 

18 OPD 

    3. Prosentase OPD yang 

nilai evaluasi LKjIP nya 

"B" 

 

1 OPD 

2. Meningkatnya kompetensi 

dan profesionalisme 

aparatur pengawasan 

intern 

Level Kapabilitas APIP Level 2 Peningkatan profesionalisme 

tenaga pemeriksa dan 

aparatur pengawasan 

1. Prosentase terpenuhinya 

unsur Kapabilitas APIP 

2. Prosentase jumlah 

tenaga pemeriksa dan 

aparatur pengawas yang 

bersertifikat 

95 % 

 

100% 

Peningkatan pengembangan 

sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 

1. Prosentase laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja 

yang sesuai SOP 

2. Nilai Evaluasi LKjIP 

Inspektorat 

 

75% 

 

 

CC 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

   Penataan dan 

penyempurnaan kebijakan 

sistem dan prosedur 

pengawasan 

Jumlah dokumen pedoman 

pengawasan (PKPT dan 

Jakwas) 

2 

   Program peningkatan sarana 

dan prasarana aparatur 

Prosentase pemenuhan 

sarana dan prasarana 

100 % 

3. Meningkatkan kualitas 

layanan publik 

Nilai Survey Kepuasan 

Masyarakat 

76 Program pelayanan 

administrasi perkantoran 

1. Nilai Survey Kepuasan 

Masyarakat 

76 

2. Prosentase pemenuhan 

pelayanan administrasi 

perkantoran 

98% 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini diperlukan sebagai dasar 

penyusunan anggaran tahun 2019 sekaligus merupakan komitmen yang ingin 

diwujudkan oleh pimpinan serta seluruh unsur pegawai Inspektorat Kabupaten 

Banjarnegara. RKT 2019 diharapkan dapat menjaga konsistensi dan keterpaduan 

dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada 

Inspektorat Kabupaten Banjarnegara. Dengan demikian dapat mendukung 

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, bersih serta 

bertanggung jawab. 

 

Rencana Kinerja Tahunan ini ditetapkan sebagai penjabaran tahunan dari 

Renstra tahun 2017 – 2022 yang memberikan gambaran detail mengenai sasaran 

yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu 

tahun. Dalam tahun 2019, Inspektorat Kabupaten Banjarnegara menetapkan 3 tujuan 

strategis, 3 sasaran strategis, 6 sasaran program dan 17 sasaran kegiatan.  

 

Akhirnya kami berharap Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2019 ini akan bermanfaat untuk memberikan informasi maupun 

gambaran kinerja yang memadai kepada pihak-pihak terkait. 

 

 

Banjarnegara,     Januari 2018  

INSPEKTUR 
KABUPATEN BANJARNEGARA 

 
 
 
 

EKO DJUNIADI, SH., M.Hum. 
Pembina Utama Muda  

NIP. 19580601 198503 1 012 
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