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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas segala Rahmat dan Hidayahnya, sehingga Penyusunan Laporan 
Kinerja Tahun 2018 Sub Bagian Aparatur Penyelenggara 
Pemerintahan Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Lumajang dapat diselesaikan. 

Tersusunnya laporan ini merupakan informasi kinerja 
bagian administrasi pemerintahan yang didalamnya merupakan 
gambaran capaian kinerja selama kurun waktu satu tahun, di dalam 
laporan m1 menjabarkan akan keberhasilan maupun 
ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah sebagaimana 
tertuang dalam Reviu rencana pembangunan jangka menengah 
daerah kabupaten lumajang tahun 2015-2019 

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatrur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga 
Administrasi Negara (LAN) nomor 239/IX/6/8/2003 tentang 
Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja lnstansi 
Pemerintah Yang Memuat Gambaran Tingkat Keberhasilan Kinerja 
Pemerintah Kabupaten Lumajang Pada Tahun 2017. 

Demikian laporan kinerja Bagian Administrasi 
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang ini disusun, 
semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaa, penilaian, 
dan perbaikan pelaksanaan program, kegiatan, peningkatan kinerja 
serta penilaian kinerja. 

Lumajang, Februari 2019 

Kasubag. Aparatur Penyelenggara 
Pemerintahan 

Bagian Administrasi Pemerintahan 
Setda abupaten Lumajang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN 

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 
2018 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, merupakan unsur staf 
Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, Sub Bagian Aparatur 
Penyelenggara Pemerintahan mempunyai tugas : 

1. menyusun dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Aparatur 
dan Penyelenggaraan Pemerintahan; 

2. menginventarisasi data personil kecamatan dan kelurahan 
serta aparatur pemerintah desa; 

3. menyusun petunjuk tehnis pembinaan aparatur pemerintah 
kecamatan dan desa; 

4. mengkoordinasikan permasalahan perangkat daerah; 
5. mengkoordinasikan dan fasilitasi permasalahan aparatur 

pemerintah kecamatan dan desa; 
6. mengkoordinasikan dan memfasilitasi dalam penyelesaian 

permasalahan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa; 
7. mengkoordinasikan dan memfasilitasi dalam komunikasi antara 

Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa; 
8. membina aparatur kecamatan dalam peningkatan 

penyelenggaraan pelayanan publik; 

9. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian 
Aparatur dan Penyelenggaraan Pemerintahan; 

10. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-
langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang 
tugasnya kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan; 

11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
Administrasi Pemerintahan. 



I 
/ 1111111 1111 /• 111, ·, /" I 11 t1/ilt /11I I', 111, •1111111/1 

~11•, 111 ,, ,.,: \1•,11,1/111 /'1 ' /ll /1 ' /1 •,, .~.~111 11 /
1
1•1111 ,111/11/111/i -'11/ 11 

111\11 II 
AIHIN1'Alill ,l'fAH l<INlfi U,fA 

{\ \ H 11 11 I\ II I 11 ·11irl 11t1 1il 1111 I I lllj.!)11 II 

1\d 1111111 ~1, n :{t l 11 · 1111·11111 11 111 111 :·k 1tl11 l, 1tln 1p11k11 l,11111 1111111 11, dc •JI Jl.1 111 

:-1 11 s1 11 1111 . 111d1k11t111 lu 111 •11 , 1 d1111 1111 'f.t." I rw l lllf',11 1111111 11 1 d1 tt1 111lrn 11 d 1tl 11111 

t . d ir l dd i: 1,, 11 111111 

'l'll lw l P1 ·1 p ,1111 11 11 Ki111 •1.in I \11g i1111 /\d11ti111 NI t II Ht Pc ·111r•1 i111 1d1 1111 

'1'11111111 ·. \() IH ------
No. Slllarn u Pro1i1ri1111 lodlkLtlor Klnurjll Proarnm 'fu.r"cl 

I I 1 l 12) Pl (41 

l\k111111tk11ill \ll , l1111d1il1 li 1t11 ltl 11 111 

I )C' I\\ f' k I\ !IJ(I \I I" \I I 1w 11 yc•lc ·1w.11.1 11 1111 11 1w1111·1 11ll 1d1 11 11 

p1·111,·11111 11 l11 111 tl, •111 1 d l' :111 y11 11 r•. d1l11lo11 1111 1k1111 

') 
M1 ·11111 ,: lrn t11,11 1w 111l1d1 k1111 

po lt t 1k 1111 rn\ ,11 11 1, 111 

, lt1111l 11 l1 p1·111 il11 Yll l lfl, dil 1111 lli l 1111 i 
'), 

M<'ltt ll g i< 11 lll \' II , lt111tl 11 l1 l11 tt il1l 11H1 d 11 11 lw oi<l111 1u1 i 

J P<'ll\'l'k tl f.l,gllrllll il VH11 f4 d ili1k tt1 111 11 lrn 11 (1 '1\'l'l •:N) (, 

I P <' l1ll'l 111 t1il 11 111 llllilllll 

B. CAPAIAN KINERJA 

Capa lit 11 l< 111c·1JH /\p;1r, 1l11 r 

Pcmcnntuhun Bt1gill ll /\d n1 i111 strm,1 Pcrn cri 11Lc.1 hnn Sc tdu K c1 h u p a t e1 1 

Lumajang Tnhu11 20 I H <li l;ikukun dengun c;.i rn rncmba11di11Kkc1n 

antara target dc11gan reali sas1 ma sing rrn.1 s1ng md1kr1t,(Jr kincrjtJ 

sasaran dcrn didukung dengcrn data dat a yc1ng mc:ndukung dtngan 

sasaran. Capaian kinerja unluk scliap sasaran disajikan 

sebagaimana ya ng tert uang du lam dokumen Reviu Perjanjicm Kinr~rj8 

dengan berdasarkan has JI pcngukunrn kinerja . Unluk mc:mbcrik,m 

penilaian lingkal capaian kinerja se l.iap sasa rnn , m<:nggunak,m 

pengukuran sebagaimana label 2.2 berikut : 
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No 

1 
l. 

2. 

3. 

No 

I 
I 

2. 

3. 

Ta 

Lnporan Kinerjn lnstnns1 Pemenntalt 
Kasulmg. Aparatur Pe11yele11ggara Pemeri11tafzn11 - 2018 

e apaian merJ a : blC K' 
Sasaran Indlkator Kinerja Target Reallsasl 

Capalan Keterangan 
(%) 

2 3 4 5 6 =5/ 4 

Meningkatnya ), J umlah fasilitasi 1 kegiatan 3 kegiatan 300% 

penyelenggaraan penyelenggaraan 

pemerintahan desa pemerintahan desa yang 
dilaksanakan 

Meningkatnya ► Jumlah pemilu yang 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 

pendidikan politik difasilitasi 

masyarakat 
Meningkatnya ► Jumlah fasilitasi dan 6 kegiatan 0 kegiatan 0% 

penyelenggaraan koordinasi yang 

pemerintahan umum dilaksanakan (PATEN) 

Tabel Pencapaian Kinerja : 
Anggaran Kinerja 

Sasaran lndlkator Kinerja Capalan Capalan 
Target Reallsasl 

(%} 
Target Reall•asl (%} 

2 3 4 5 6 c5/ 4 4 5 6 • 5 / 4 
Meningkatnya , J umlah 330.000 000 305 508 500 92 ,58% I 3 300% 

penyelenggaraan fasilitasi kegiatan kegiatan 

pemenntahan penyelenggaraa 

desa n pemerinta han 
desa yang 
dilaksanakan 

Meningkatnya , Jumlah pemilu 627 850 000 596 057 975 94 ,94% 2 2 100% 

pendidikan yang difasihta si kegiatan kegiatan 

politik 
masyarakat 

Meningkatnya , J umlah 0 0 0% 6 0 0% 

penyelenggaraan fasilitasi dan keg1atan kegiatan 

pemenntahan koordmas1 yang 
dilaksanaka n umum 
(PATEN) 

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan 
anggaran ( cost per outcomes) di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
capaian kinerja Kasubbag. Aparatur Penyelenggara Pemerintahan 
Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang 
sebesar 133,3% dan capaian serapan anggaran sebesar 62,5%. Hal 
ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target 
kinerja. 

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA 

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama 1 (satu) tahun 

2018, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kasubag Aparatur 

Penyelenggara Pemerintahan Bagian Administrasi Pemerintahan 

terhadap upaya pencapaian 3 target kinerja yang berhasil dicapai 

adalah sebagai berikut : 

3 

6 

Efi•lenai 

6 
207,42% 

5,06% 

0% 
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No 
1 
I. ► 

2. ► 

3. ► 

Ln11orn11 K,ne11n /11 sln11s1 Pe111eri11talt 
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Tabel 2.4 
Strategi yang digunakan dalam mencapai 

target kinerja yang telah dicapai 

Indlkator Kinerja Strated yang digunakan 
2 3 

,Jumlah fnsilitasi penyelenggaraan a . Membentuk tim fasilitasi yang melibatkan instansi 
pemerintahnn desa yang lin tas sektor 
dilaksanakan b Melaksanakan koordinasi dengan dinas-dinas terkrut 

C Melaksanakan birnbingan teknis bagi aparatur 
kecamatan dan desa 

Jumlah pemilu yang difasilitasi a . Membentuk tim fasilitasi yang melibatkan instansi 
Jintas sektor 

b. Melaksanakan koordinasi dengan dinas-dinas terkrut 
C. Melaksanakan sosialisasi kepada aparatur desa dan 

kecamatan 

Jumlah fasilitasi dan koordinasi a . Membentuk tim fastlitasi yang mehbatkan instansi 
yang dilaksrurnkan (PATEN) hn tas sektor 

b. Melaksanakan koordinas1 dengru1 dinas-dmas terkrut 

Berpedoman pada indikator kinerja sasaran strategis dalam 

tahun 2018 dapatlah disimpulkan bahwa realisasi kinerja dan 

anggaran Kasubag Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Bagian 

Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang telah berhasil 

merealisasikan kegiatan yakni dengan prosentase sebesar 133,3%. 

Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena : 

1. Adanya komitmen bersama; 

2. Dukungan perencanaan bagus; 

3. Dukungan data yang lengkap dan benar; 

4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai; 

5. Dukungan koordinasi yang baik. 

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan sasaran 

sesuai target antara lain : 

a. Kurangnya tempat penyimpanan dokumen sehingga banyak arsip 

dokumen lama tidak tersusun rapi; 

b. Kurangnya peralatan dan perlengkapan/ sarana dan prasarana 

kantor serta SDM yang berkualitas yang memadai . 
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D. RENCANA TINDAK LANJUT 

Langkah-langkah atau upaya yang dapat diambil untuk 

mengatasi permasalahan dalam mewujudkan sasaran sesuai target 

adalah : 

a. Mengusulkan lemari arsip sebagai tempat penyimpanan dokumen 

lama supaya lebih rapi dan dokumen tidak rusak/hilang; 

b. Mengusulkan penambahan peralatan dan perlengkapan kantor 

dan Sumber Daya Manusia berkualitas sesuai dengan yang 

dibutuhkan. 

E. RUANG DISPOSISI / TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG 

Laporan sudah baik 

Laporan kurang baik 

Laporan segera diperbaiki 

Target dan realisasi diteliti ulang 

Capaian diteliti ulang 

Lain-lain 
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BAB III 

PENUTUP 

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Aparatur 

Penyelenggara Pemerintahan Bagian Administrasi Pemerintahan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang merupakan langkah yang 

baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi 

Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Lumajang Tahun 2018. Kasubag Aparatur Penyelenggara 

Pemerintahan Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Lumajang senantiasa mengarahkan program dan 

kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan 

isu strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang. 

Adapun capaian kinerja Kasubag Aparatur Penyelenggara 

Pemerintahan Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Lumajang dinilai Sangat Berhasil dengan capaian 

kinerja sebesar 133,3% dan capaian serapan anggaran sebesar 

62,5%. 

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) 

Kasubag. Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Bagian Administrasi 

Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang adalah dalam mencapa1 

target masih terdapat beberapa permasalahan yaitu : 

1. Kurangnya tempat penyimpanan dokumen sehingga banyak arsip 

dokumen lama tidak tersusun rapi , untuk itu perlu diusulkan 

lemari arsip sebagai tempat penyimpanan dokumen lama supaya 

lebih rapi dan dokumen tidak rusak/hilang; 

2. Kurangnya peralatan dan perlengkapan/sarana dan prasarana 

kantor yang mendukung/memadai untuk menunjang 

pelaksanaan kegiatan, untuk itu perlu diusulkan penambahan 

6 
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peralatan dan perlengkapan kantor dan Sumber Daya Manusia 

berkualitas sesuai dengan yang dibutuhkan 

Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Aparatur P~nyelenggara 

Pemerintahan Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 

2018 diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja untuk 

menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang, 

menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, 

serta menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan. 

Mengetahui 
Atasan Langsung 

Plt. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN 

ARIF HERi KU~AN, S.IP, M.Si 
NIP. 19870404 200701 1 002 

7 

Lumajang, 31 Januari 2019 

KASUBAG. APARATUR 
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN 
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LAPORsAN KINERJA 

(LK J) 

Kasubag. Kerjasama dan Pertanahan 
Bagian Administrasi Pemerintahan 

Setda Kabupaten Lumajang 

Tahun 2018 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas segala Rahmat dan Hidayahnya, sehingga Penyusunan Laporan 
Kinerja Tahun 2018 Sub Bagian Kcrjasama dan Pertanahan Bagian 
Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang 
dapat diselesaikan . 

Tersusunnya laporan ini merupakan informasi kinerja 
bagian administrasi pemerintahan yang didalamnya merupakan 
gambaran capaian kinerja selama kurun waktu satu tahun, di dalam 
laporan m1 menjabarkan akan keberhasilan maupun 
ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah sebagaimana 
tertuang dalam Reviu rencana pembangunan jangka menengah 
daerah kabupaten lumajang tahun 2015-2019 

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatrur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 ten tang Petunjuk Teknis Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 
lnstansi Pemerintah dan keputusan Kepala Lembaga Administrasi 
Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman 
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang Memuat 
Gambaran Tingkat Keberhasilan Kinerja Pemerintah Kabupaten 
Lumajang Pada Tahun 2017. 

Demikian laporan kinerja bagian administrasi pemerintahan 
sekretariat daerah kabupaten lumajang ini disusun, semoga dapat 
bermanfaat untuk perbaikan perencanaa, penilaian, dan perbaikan 
pelaksanaan program, kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian 

kinerja. 

Lumajang, Februari 2019 

Kasubag. Kerjasama dan Pertanahan 

Bagian Administrasi Pemerintahan 

Setda Kabupaten Lumajang 

~ " 

HARIS HERMANSY AH 
NIP. 19680813 199403 1 006 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN 

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 
2018 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Uraian Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah , merupakan unsur staf 
Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, Sub Bagian Kerjasama dan 
Pertanahan mempunyai tugas : 

1. menyusun dan melaksanakan program kerja Sub Bagian 
Kerjasama dan Pertanahan ; 

2. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang 
administrasi kerja sama; 

3. melaksanakan koordinasi dan penyusunan program kegiatan 
serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kerja sama antar 
daerah dan antar lembaga serta melaksanakan monitoring, evaluasi 
dan pengendalian kerja sama, pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang 
administrasi kerja sama; 

4. mengumpulkan dan mengolah data terkait intensifikasi 
pendapatan asli daerah tanah-tanah eks aset kelurahan dan 
Pemerintah Daerah; 

5. menyusun petunjuk teknis pembinaan tentang pertanahan; 
6. menyiapkan administrasi pelantikan Camat sebagai Pejabat 

Pembuat Akta Tanah; 
7. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah; 
8. mengkoordinasikan data penyelesaian masalah ganti kerugian 

tanah untuk pembangunan; 
9. mengolah dan menyusun rencana penetapan subyek dan obyek 

redistribusi tanah serta ganti rugi tanah kelebihan dan tanah 
absente, penyelesaian tanah ulayat; 

10. menginventarisasi dan mengevaluasi data tanah terlantar; 
11. mengumpulkan, menganalisa dan mengolah data tentang 

perencanaan penggunaan tanah sesuai dengan fungsi kawasan; 
12. melaksanakan pensertifikatan tanah aset negara/pemerintah 

kabupaten; 
13. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah aset negara/pemerintah 

kabupaten; 
14. mendata tanah aset negara/pemerintah kabupaten; 
15. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerjaSub Bagian 

Kerjasama dan Pertanahan; 
16. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah

langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang 
tugasnya kepada Kepala BagianPemerintahan; 

17. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Administrasi Pemerintahan. 
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BAB II 
AKUNTABILITAS KINERJA 

A. PERJANJIAN KINERJA 

ScbAg::1im:1na yang Lelah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja 

Knsubb"g . Kc1j8snma dan Pertanahan Bagian Administrasi 

Pcnwrintuhnn Sclcla l<abupatcn Lumajang dengan sasaran , indikator 

ki11c1jn clnn large \ scbagairnana disajikan dalam tabel dibawah ini : 

No . 

(1) 

l . 

2. 

4. 

Tabcl Pc,jnnjian Kinc1ja Bagian Administrasi Pemerintahan 

Tahun 2018 
Snsnrnn Program Indikator Kinerja Program 

(2) (3) 

Mcningka tnya penataan , Jumlah bidang tanah aset milik 
pcngunsRsn , pcmilikan , Pemkab yang dilelang 
pcnggurnrnn . da n 
pcmanfru:1t:1n ta na h 
Mcningka tnya penyelesaian Jumlah sengketa/kasus tanah 
konOik -konOik pertanahan 

Mcningkatnya kerjasama 
Jumlah MoU yang 
ditindaklanjuti perjanjian 

pemba ngunan 
kerjasama 

B. CAPAIAN KINERJA 

Target 

(4) 

32 

12 

10 

Capaian kinerja Kasubbag. Kerjasama dan Pertanahan Bagian 

Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2018 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan 

realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung 

dengan data-data yang mendukung dengan sasaran . Capaian kinerja 

untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam 

dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil 

pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian 

kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana 

ta bel 2 .2 berikut : 



I 
No 

1 
l. 

2 . 

4 

No 

I 
I. 

2 . 

4 . 

L11por,l/l Ki11aj 11 /11jf1lll si Pt'111cr111t,1l1 
K.1Nt/111g . K.t·1 j,1~1w1 d1111 Pcrt,11111/r,111 - 2018 

Tabel Capaian Kinerja 

Sasaran Indikator Klnerja Target Reallsasi 
Capo Ian Kctcrangan 

(% } 

2 3 4 5 6 =5 / 4 

i\knmgkatnya ► Juminh b idnng tnnflh ns('t 32 b1dnng 3 2 b1dnng l 00 °~, 
p('nntfla.Jl , penguasa.u1 . mihk Pemknb ynng 
pcmihkan . dii('b.ng 
pcnggun unn . d a n 
pemai1faata n tflll ah 

Mcningknmyn ► Jumlnh srngk('ta / knsus 12 knsus 18 knsus 150'! ~ 

penyelesainn konl1ik- trurnh 

konl1ik pert nnahnn 

Mcningkntnya ► Jumlah tl loU yang l0 MoU 13 i\lo U 130",, 

kerjas.1.ma d itmdakla nJuti drnga n 

pcmbangunun pel)anj irm kt'fJRsnm n 

Tabel Pencapaian Kinerja 
An&_11arnn Klncr in 

Sas11rnn lndllmtor Klncrja C11p11lnn Capnl"n 
Target Rcallsul 1•~ 1 

Targc,t Rcallsosl 
(

0 ol 

2 3 4 5 6 • 5 / 4 4 5 6 • 5 / 4 

~kningkn tn,·;i r Ju mlil h b1d nng 151 80 .000 15.054 .000 99. 17n:, 32 32 100 " .. 

p<'nntnn n . tn na h f\SC I m ,lik bidang b1clong 
penguns.ann , Pemknb _, nng 
pemilik;in . d ilclnng 
pcnggunaa n . 
dan 
pem;infnatan 
tanah 
Menmgkat n~" ., Jumlah 30.000 000 25 5 10 .000 ss .03~" 12 knsus 18 knsus I 50" .. 

penyclt>s.,,.rn scngkc ta / kn sus 

konOik-konOik tannh 

pena naha n 
J\knmgkatnya , Jumla h ~toU 234 .34S.OOO 195 . 16 1.900 83 ,28~0 10 J\ loU 13 ~loU I 30" ,. 

ke rjasama yang 

pembangunan d itinclakla nju ti 
deng,m 
perjanj inn 
ke q ds.a m;-. 

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan 
anggaran (cost per outcomes) di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
capaian kinerja Kasubbag. Kerjasama dan Pertanahan Bagian 
Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang sebesar 
126,6% dan capaian serapan anggaran sebesar 89 , 1 %. Hal m1 
menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target 
kinerja . 

C. EV ALUASI DAN ANALISIS KINERJA 

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama 1 (satu) tahun 

2018, maka evaluasi dan analisis atas kine1ja Kasubag Kerjasa ma 

dan Pertanahan Bagian Administrasi Pemerinta han terhada p upaya 

pencapaian 3 target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai 

berikut : 

6 

Efis icnsi 

6 
0 ,83",, 

6-1 9 T' ,, 

-16 . tl" 



I /Jipornn Kinerjn fllstnnsi Pemerintah 
Knsuliag . Kerjasnmn dan Pertanahan - 2018 

Tabel 2.4 
Strategi yang digunakan da]am mencapai 

target kinerja yang telah dicapai 

No Indlkntor Klncrjn Strategi yang dlguna.kan 
1 2 3 
I . ,.. Jumlrrh bidang tnnnh aset milik a . Mcnyesuaikan harga limit sewa tanah dengan harga 

Pcmkob yang dilelang pasar mclaJu i survey harga pasar 
b . Mcngumumkan pelaksanaan lelang ke kelompok-

kelompok tani dan masyarakat petani di Kabupaten 
Lumajang 

2. ► Jumlah sengketa/kasus tanah a . Membentuk tim fasilitasi yang melibatkan instansi 
lintas sektor 

b. Melaksanakan koordinasi dengan dinas-dinas terkait 

3. ► Jumlah MoU yang ditindaklanjuti a . Membentuk tim fasilitasi yang melibatkan instansi 
dengan pcrjanjian kerjasama lin tas sektor 

b . Melaksanakan koordinasi dengan dinas-dinas terkait 

Berpedoman pada indikator kinerja sasaran strategis dalam 

tahun 2018 dapatlah disimpulkan bahwa realisasi kinerja dan 

anggaran Kasubag Kerjasama dan Pertanahan Bagian Administrasi 

Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang telah berhasil 

merealisasikan kegiatan yakni dengan prosentase sebesar 126,6 %. 

Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena: 

1. Adanya komitmen bersama; 

2. Dukungan perencanaan bagus; 

3. Dukungan data yang lengkap dan benar; 

4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai; 

5. Dukungan koordinasi yang baik. 

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan sasaran 

sesuai target an tara lain : 

a. Kurangnya tempat penyimpanan dokumen sehingga banyak arsip/ 

dokumen lama tidak tersusun rapi; 

b. Kurangnya peralatan dan perlengkapan/ sarana dan prasarana 

kantor serta SOM yang berkualitas yang memadai. 



I Laporan Kinerjn Instansi Pemerintali 
Knsulmg. Kerjasmua cum Pertanahan - 2018 

Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Kerjasama dan Pertanahan Bagian 

Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2018 diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja untuk menyempurnakan 

dokumen perencanaan periode yang akan datang, menyempumakan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta 

menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan. 

Mengetahui 
Atasan Langsung 

Plt. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN 

ARIF HERi KU~WAN, S.IP, M.Si 
NIP. 19870404 200701 1 002 

Lumajang, 31 Januari 2019 
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