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ABSTRACT 
 
The change in the system from a centralized 
government to a decentralized one, brings  about 
consequences for a change of approach used in local 
financial management, especially in the areas of 
fiscal management. Financial balance policy between 
the central government and local governments, 
namely, by implementing fiscal decentralization 
policy. Fiscal decentralization is expected to 
encourage the participation, initiative, and 
creativity of local governments and communities to 
build their own neighborhood.  
The purpose of this study was to evaluate the 
performance of local governments within the 
framework of fiscal decentralization. Several rules 
have been set by the central government on local 
government performance evaluation as stipulated in 
the Regional Government Performance Accountability 
Report or called LAKIP. However, measuring and 
evaluating the performance of the government may 
not merely based on the basis of LAKIP but also on 
regional financial ratios, as in Bogor district 
government local revenue and expenditure budget 
(APBD). 
Regional financial ratios used are the ratio of 
independence (fiscal autonomy), the ratio of 
effectiveness and efficiency ratios, debt service 
coverage ratio, the ratio of activity, and growth 
ratios. The results of the calculation of financial 
ratios of Bogor Regency (Kabupaten Bogor) 
government budget for the 2003-2006 fiscal year 
show the local independence and low local growth. 
However, Bogor Regency government is effective and 
efficient in using its income.  
The results of the evaluation in this study indicate 
that Bogor Regency government is still very 
dependent to central government to finance them in 
their activities. This condition shows that the 
welfare of the people is still low. Even though in the 
LAKIP, Bogor Regency Government explained that 
they have been effective and efficient in managing 
finances, but the number of funds in the budget 
balance with the central government increases every 
year. By optimizing the human resources of the local 
government in accordance to their own skills along 
with the improvement in evaluating every single 
working unit, it is expected that each unit may, as 
the result, improve the government performance in 
years to come.  
 
Keywords: regional financial ratios, government 
performance. 

 
 

 

PENDAHULUAN 
 

Disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah pada tanggal 1 Januari 
2001, merupakan langkah baru untuk membenahi 
penyelenggaraan pemerintahan.  Pemerintah daerah 
memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola 
keuangan daerah, mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan 
evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang 
disebut sebagai otonomi daerah, sedangkan 
kewenangan dalam bidang politik luar negeri, 
pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, 
agama, dan kewenangan lain tetap dipegang oleh 
Pemerintah Pusat. 

Konsekuensi dari kewenangan tersebut, 
pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk 
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan 
masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan 
berkesinambungan. Kewajiban ini akan bisa dipenuhi 
apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi 
sumber daya daerahnya dengan cara mengoptimalkan 
pendapatan daerah dan membangun sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan masyarakat guna 
menunjang pertumbuhan kemandirian ekonomi 
daerah. Oleh karena itu, di dalam mengelola potensi 
sumber daya yang ada harus ditunjang dengan 
rencana keuangan atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) yang efektif dan efisien untuk 
mencapaian hasil atau kinerja yang baik serta 
berorientasi terhadap kepentingan publik. Anggaran 
yang berbasis pada kinerja memungkinkan 
pengalokasian sumber daya pemerintah daerah di 
dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih 
terarah dan seimbang dengan pertimbangan value for 
money sebagai dasar untuk menentukan beban yang 
layak untuk setiap program yang akan dilaksanakan 
sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan. 

Sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan 
roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 
masyarakat, pemerintah daerah wajib menggunakan 
kreativitas dan inisiatif dalam menggali sumber daya 
keuangan daerah tersebut dengan arah kebijakan 
yang baik dan mendukung perkembangan daerah yang 
dipimpinnya kearah yang positif. Di satu sisi, 
mobilisasi sumber daya keuangan daerah untuk 
membiayai berbagai aktivitas daerah dapat 
meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam 
menjalankan fungsinya. Namun, mobilisasi sumber 
dana secara eksesif dan berlebihan dapat 
menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak 
kondusif. 



DJANEGARA DAN WAKHYUDI , Analisis Ketertarikan Rasio Keuangan Daerah dalam Pengukuran 

Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 2 Volume 9, Oktober 2007  33 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan 
pengkajian secara mendalam untuk menganalisis 
kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber 
daya keuangan daerah sehingga dapat menilai 
kemampuan pemerintah daerah dan apakah 
pemerintah daerah telah berhasil atau belum dalam 
menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karenanya 
penelitian ini memilih judul “ANALISIS KETERKAITAN 
RASIO KEUANGAN DEARAH DALAM PENGUKURAN 
KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada 
SETDA Kabupaten Bogor).” 

 
METODE PENELITIAN 

 
Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui hasil dari kinerja pemerintah daerah yang 

diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah 
seperti yang sudah dipaparkan pada kerangka 
konseptual pada bab sebelumnya. Adapun setting 
yang diambil dari penelitian ini adalah sejak 
diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintah 
pusat yaitu tahun 2001 hingga kondisi terakhir yang 
dapat diamati datanya yaitu tahun 2006.  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah 
dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menjelaskan fenomena antara variabel X yaitu 
analisis rasio keuangan daerah, dan variabel Y yaitu 
pengukuran kinerja pemerintah daerah atau disebut 
deskriptif. Dalam penelitian ini unit analisis adalah 
APBD, baik perencanaannya, perubahannya, dan 
realisasi dari APBD itu sendiri.

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A.  Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor Berdasarkan Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Daerah Pada 

APBD Tahun Anggaran 2003-2006 
 

Tabel 1 
Ringkasan Rasio Keuangan Daerah Pada APBD Kabupaten Bogor  

Tahun Anggaran 2003 - 2006 
Keterangan 2003 2004 2005 2006 

Rasio Kemandirian Daerah 21,86% 20,67% 25,40% 23,24% 
Rasio Efektivitas 104% 107% 103% 104% 
Rasio Efesiensi 15% 34% 7% 18% 
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) - - - - 
Rasio Aktivitas Belanja Aparatur Daerah 61,13% 60,23% 55,37% 53,53% 
Rasio Aktivitas Belanja Publik 16,91% 21,97% 31,60% 32,31% 
Rasio Pertumbuhan PAD - 11,64% 19,83% 20,02% 
Rasio Pertumbuhan Dana Perimbangan - 17,32% 2,52% 38,65% 
Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan - 17,26% 9,6% 24,28% 
Rasio Pertumbuhan Belanja Aparatur Daerah - 22,14% 1,06% 17,01% 
Rasio Pertumbuhan Belanja Publik - 39,13% 42,93% 42,34% 
Rasio Pertumbuhan Total Belanja - 21,32% 6,64% 26,76% 

  
Berdasarkan pada tabel ringkasan di atas, dapat di 

analisis kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor adalah 
sebagai berikut: 
1. Berdasarkan rasio kemandirian daerah (otonomi 

fiskal) yang cenderung rendah, menunjukkan 
bahwa pemerintah Kabupaten Bogor tidak mampu 
membiayai sendiri kegiatan-kegiatannya karena 
masih sangat tergantung pada sumber dana 
ekstern yaitu dana yang berasal dari pemerintah 
pusat atau pihak lain. Selama penelitian, 
pemerintah Kabupaten Bogor tidak memiliki DSCR 
yang atinya pemerintah tidak mengambil 
pinjaman daerah jangka menengah atau jangka 
panjang dari pemerintah pusat, namun jika dilihat 
dari jumlah Dana Perimbangan setiap tahunnya 
cenderung besar. Dana Perimbangan adalah dana 
yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daeah untuk mendanai 
kebutuhan daerah. Kecilnya hasil persentase rasio 
kemandirian ini juga menunjukkan bahwa sangat 
rendahnya partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan daerah. Dapat dilihat pada pos 
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 
yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli 
Daerah menunjukkan angka yang masih rendah, 
jauh dengan dana perimbangan yang diterima 
pemerintah daerah. Rendahnya penerimaan pajak 
daerah mengindikasikan kesejahteraan 
masyarakat yang rendah pula. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas 
dan rasio efisiensi dapat dilihat bahwa 
kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Bogor 
dalam merealisasikan pendapatan daerah 
cendrung bagus dan stabil karena antara target 
penerimaan pendapatan asli daerah dengan 
realisasinya dapat tercapai dengan baik bahkan 
melebihi dari apa yang ditargetkan. Pemerintah 
daerah dengan sangat baik dapat menggali dan 
menggunakan potensi riil daerahnya untuk 
memperoleh pendapatan daerah. Selain itu, 
pemerintah dalam menggunakan biayanya guna 
merealisasikan target penerimaan pendapatan asli 
daerah tidak melebihi dari target penerimaan itu 
sendiri dan malah cenderung sangat rendah. 
Namun, hal ini tentu saja juga dikarenakan target 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang masih 
rendah. Pemerintah Kabupaten Bogor masih 
sangat mengandalkan dana dari pemerintah pusat 
di dalam membiayai kegiatannya. Jadi, apabila 
dilihat secara konvensional, biaya yang 
dikeluarkan untuk membiayai kegiatan lebih 
banyak diambil dari dana yang berasal dari pusat. 

3. Dilihat dari rasio aktivitasnya pemerintah daerah 
Kabupaten Bogor masih mengutamakan belanja 
rutin (belanja aparatur daerah). Namun untuk 
belanja pembangunan (belanja publik) juga 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal 
ini berarti bahwa pemerintah daerah mulai 
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memperhatikan pembangunan sarana dan 
prasarana ekonomi masyarakatnya. Tidak 
menutup kemungkinan untuk APBD tahun yang 
akan datang rasio aktivitas terhadap belanja 
pembangunan semakin meningkat. 

4. Berdasarkan rasio pertumbuhan secara 
keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pemerintah 
daerah masih rendah. Namun untuk setiap 
tahunnya rasio pertumbuhan selalu meningkat. 
Terlihat pada rasio pertumbuhan Pendapatan Asli 
Daerah dan rasio pertumbuhan belanja 
pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa 
penerimaan pemerintah daerah semakin baik, dan 
pemerintah lebih banyak membangun sarana dan 
prasarana untuk masyarakat. 

5. Secara keselurahan dari semua rasio, dapat 
dikatakan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten 
Bogor masih rendah namun pemerintah berusaha 
untuk lebih baik setiap tahunnya, dengan lebih 
memperhatikan pengembangan masyarakat, 
memprioritaskan penerimaan untuk dibelanjakan, 
dan kemampuan didalam mewujudkan target 

penerimaan pendapatan asli daerah yang 
berdasarkan potensi riil daerah secara efektif dan 
efisien. 

 
B.  Evaluasi Kinerja Pemerintah  Kabupaten Bogor 

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah Daerah (LAKIP) 

 
LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah merupakan wujud dari komunikasi 
akuntabilitas pemerintah dalam rangka 
mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi sesuai 
dengan perencanaan yang ditetapkan. Laporan ini 
memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi 
dan program atau kegiatan melalui indikator kinerja 
(parameter) yang telah ditetapkan sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya.  

Berikut ini adalah kesimpulan atas evaluasi 
pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten Bogor 
berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah Daerah (LAKIP) dari tahun 2004 - 2006 : 

  
Tabel 2. 

Evaluasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor  
Berdasarkan LAKIP Tahun 2004 

No Sasaran Program Indikator  
Kinerja 

% 
Capaian 

1 Tersedianya produk 
hukum daerah/ Perda 
untuk kelancaran 
kewenangan daerah. 

Pembentukan 
produk hukum 
daerah 

 Peraturan Daerah 
 Keputusan Bupati 
 Instruksi Bupati 
 Perjanjian 

100,00 
114,84 
600,00 
172,22 

2 Meningkatnya 
pemahaman masyarakat 
terhadap produk hukum 
daerah 

Penyebarluasan 
produk hukum 
daerah 

 Dinas, Badan dan Kantor 
 Kecamatan 
 Masyarakat 

100,00 
100,00 
100,00 

3 Terselesaikannya perkara 
hukum di pengadilan 
maupun di luar 
pengadilan dan perkara 
hukum lainnya 
 

Advokasi dan 
perlindungan 
hukum 

 Perkara pidana 
 Perkara perdata 
 PTUN 
 Perkara khusus 
 Penanganan di luar pengadilan 

100,00 
128,57 
100,00 
100,00 
112,31 

4 Terbentuknya organisasi 
perangkat daerah yang 
ramping struktur tetapi 
kaya fungsi, efisien dan 
efektif dalam 
pelaksanaannya serta 
mampu memenuhi 
tuntutan dan kebutuhan 
pelayanan kepada 
masyarakat 

Penataan 
Kelembagaan dan 
Pedoman 
Ketatalaksanaan 
Organisasi 
Perangkat Daerah 

 Tertatanya Organisasi Perangkat Daerah 
dan BUMD 

 Penyusunan konsepsi prosedur tetap 
dokumentasi pelayanan umum 

 Penyusunan konsepsi data naskah dinas OPD 
 Pelaksanaan analisis uraian tugas dan 

jabatan OPD 
 Penyusunan standar pelayanan prima 

 
100,00 

 
100,00 
100,00 

 
100,00 
100,00 

5 Meningkatnya kinerja 
kecamatan dan kelurahan 

Peningkatan 
Pengelolaan dan 
Koordinasi 
Pemerintah 
Umum 

 Pengadaan tanah kantor kecamatan 
 Pengadaan bangunan kantor kecamatan 
 Pengadaan rumah dinas camat 
 Pengadaan bangunan kantor kelurahan 
 Pengadaan tanah kantor kelurahan 
 Rehabilitasi kantor kecamatan 

100,00 
100,00 
100,00 
200,00 
100,00 
125,00 

6 Meningkatnya kinerja 
pemerintah desa 

Peningkatan 
Fasilitasi dan 
Perbaikan Kinerja 
Pemerintah Desa 
dan Lembaga-
lembaga Lainnya 

 Penyusunan juklak dan juknis 
penyelenggaraan pemerintah desa 

 Pembekalan bagi penyelenggaraan 
pemerintah desa 

 Fasilitas perubahan desa menjadi kelurahan 
 Pembinaan dan pengendalian program 

raksa desa 

 
100,00 

 
167,32 
100,00 

 
100,00 
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7 Meningkatnya kepastian 
hukum atas kepemilikan 
tanah masyarakat kurang 
mampu 

Peningkatan 
Catur Tertib 
Pertanahan 

 Sertifikasi massal tanah masyarakat 
 Intensifikasi status tanah eks HGU 

100,00 
100,00 

8 Tersedianya informasi 
dan komunikasi yang 
akurat dan dapat diakses 
masyarakat 

Penataan dan 
Pengembangan 
Sistem Informasi 
Kehumasan dan 
Penyebarluasan 
Informasi 
Pembangunan 

 Paparan visualisasi Kab. Bogor 
 Dialog siaran radio, ragam masalah, saba 

desa, kuliah subuh 
 Peliputan kegiatan pemerintah daerah 
 Jumpa pers 
 Penyebaran informasi melalui radio di luar 

jam kerja 
 Pembuatan buku saku dan buku kaleidoskop 

100,00 
 

100,00 
100,00 
100,00 

 
100,00 
100,00 

9 Meningkatnya kelancaran 
pelaksanaan tugas-tugas 
 

Peningkatan 
Administrasi, 
Ketatausahaan 
dan Protokol 

Pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah 
berjalan lancar 

100,00 

10 Tersedianya daya dukung 
pelayanan dan 
tersusunnya sistem 
informasi manajemen 
SETDA 

Peningkatan 
Administrasi dan 
Ketatausahaan 
Sekretariat 
Daerah 

 Penyusunan anggaran SETDA 
 Penatausahaan keuangan SETDA 
 Penatausahaan kepegawaian SETDA 
 Penyusunan laporan keuangan SETDA 
 Penyusunan laporan kinerja SETDA 
 Penyusunan Renstra SETDA 
 Penyusunan neraca awal SETDA 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

11 Meningkatnya 
pengendalian dan tertib 
administrasi 
pembangunan di 
Kabupaten Bogor 

Pengendalian 
Administrasi dan 
Koordinasi 
Pelaksanaan 
Ekonomi dan 
Pembangunan 

 Pendataan dan evaluasi kinerja pengusaha 
jasa konstruksi 

 Bimtek penyedia jasa konstruksi bidang 
bangunan 

 Bimtek penyedia jasa konstruksi bidang 
jasa 

 Bimtek manajemen pelelangan 
 Penyusunan standar harga jasa konstruksi 

dan konsultasi 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 
106,67 

 
100,00 

12 Meningkatnya pelayanan 
kesejahteraan sosial 

Pengendalian 
Administrasi dan 
Koordinasi 
Penanganan 
Kesejahteraan 
Sosial 

 Meningkatnya keterampilan masyarakat 
dalam penanganan becana dan pengungsi 

 Bantuan penyaluran beras kepada keluarga 
miskin 

 
100,00 

 
100,00 

13 Meningkatnya kedudukan 
dan peran perempuan 
serta melindunginya dari 
segala bentuk kekerasan 

Peningkatan 
Administrasi dan 
Koordinasi 
Pemberdayaan 
Perempuan 

Meningkatnya kegiatan organisasi 
pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bogor 

86,67 

14 Meningkatnya kualitas 
pemuda dan olahraga 
masyarakat 

Peningkatan 
Administrasi dan 
Koordinasi 
Pembinaan 
Pemuda dan 
Olahraga 

 Penyusunan pola pembinaan dan 
pengembangan pemuda 

 Pelatihan kepemimpinan dan manajemen 
organisasi kepemudaan 

 Pemilihan pemuda pelopor 
 Pelatihan kewirausahaan pemuda 
 Pelatihan penyuluh penanggulangan 

narkoba bagi generasi pemuda 
 Pengembangan olahraga kemasyarakatan 
 Pelatihan instruktur senam 
 Peringatan hari besar nasional 
 Peringatan hari jadi Bogor 

 
100,00 

 
107,14 
33,33 
87,50 

 
43,75 
100,00 
140,00 
100,00 
100,00 

15 Meningkatnya pelayanan 
kehidupan beragama dan 
terpenuhinya sarana 
prasarana keagamaan 

Peningkatan 
Pelayanan 
Kehidupan 
Keagamaan 

 Bantuan pembangunan dan rehabilitasi 
sarana keagamaan 

 Bantuan kelancaran ibadah haji dan 
penyelenggaraan MTQ/ LPTQ 

 
100,00 

 
100,00 

16 Meningkatnya peran dan 
fungsi lembaga sosial 
keagamaan 

Pembinaan 
lembaga Sosial 
Keagamaan 

 Penyelenggaraan pembinaan da’i dan 
mubalig 

 Pembinaan kepada pengurus DKM 

100,00 
 

100,00 
17 Meningkatnya kerukunan 

hidup intern dan antar 
umat beragama 

Peningkatan 
Kerukunan Hidup 
Antar Umat 
Beragama 
 

Penyelenggaraan dialog interaktif intern dan 
antar umat beragama 
 

100,00 
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18 Meningkatnya 
pelaksanaan syiar-syiar 
keagamaan 

Peningkatan 
Pelaksanaan 
Syiar-syiar 
Keagamaan 

 Penyelenggaraan pengajian 
 Peringatan hari besar agama islam 

75,00 
100,00 

19 Tersedianya pedoman 
pengelolaan APBD 

Peningkatan 
Pengelolaan dan 
Penatausahaan 
Keuangan Daerah 

 Penyusunan juklak pengelolaan APBD 
 Penyusunan penatausahaan APBD 

 

100,00 
100,00 

20 Terkendalinya program 
dan kegiatan daerah dan 
APBD 

Pengendalian 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Program dan 
Kegiatan Daerah 
dari APBD 

 Pengendalian dan monitoring kegiatan-
kegiatan bersumber dari APBD 

 Pemantauan dan pengendalian kegiatan-
kegiatan kerjasama antara Pemda dengan 
swasta (pihak ke – 3) 

 
139,13 

 
 

50,00 

21 Meningkatnya 
pengelolaan aset, 
perlengkapan dan 
kekayaan daerah lainnya 

Peningkatan 
Pengelolaan Aset, 
Perlengkapan, 
dan Kekayaan 
Daerah Lainnya 
(Peningkatan 
Potensi Daerah) 

 Penyelenggaraan pameran dan promosi 
daerah 

 Terkendalinya kredit/ program perguliran 
di Kabupaten Bogor 

 
100,00 

 
100,00 

 
Tabel 3. 

Evaluasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor  
Berdasarkan LAKIP Tahun 2005 

 

No Sasaran Program Indikator  
Kinerja 

% 
Capaian 

1 Tersedianya produk 
hukum daerah/ Perda 
untuk kelancaran 
kewenangan daerah 

Pembentukan 
Produk Hukum 
Daerah 

Tersusunnya peraturan daerah Kabupaten 
Bogor 

 
100,00 

 

 
2 

Meningkatnya 
pemahaman masyarakat 
terhadap produk hukum 
daerah 

Penyebarluasan 
Produk Hukum 
Daerah 

 Terselenggaranya penyuluhan hukum 
terpadu 

 Terselenggaranya sosialisasi Perda 

 
100,00 
28,57 

 
3 Terselesaikannya 

perkara hukum di 
pengadilan maupun di 
luar pengadilan dan 
perkara hukum lainnya 

Advokasi dan 
Perlindungan 
Hukum 

Terselesaikannya perkara baik di dalam 
Pengadilan maupun di Luar Pengadilan 

146,67 

4 Terbentuknya organisasi 
perangkat daerah yang 
ramping struktur tetapi 
kaya fungsi, efisien dan 
efektif dalam 
pelaksanaannya serta 
mampu memenuhi 
tuntutan dan kebutuhan 
pelayanan kepada 
masyarakat 

Penataan 
Kelembagaan dan 
Pedoman 
Ketatalaksanaan 
Organisasi 
Perangkat Daerah 

 Tertatanya Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD dan UPTD) 

 Tersusunnya standar kompetensi jabatan 
struktural PNS 

 
100,00 

 
100,00 

5 Meningkatnya kinerja 
kecamatan dan 
kelurahan 

Peningkatan 
Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Kecamatan dan 
Kelurahan 

 Terpenuhinya sarana dan prasarana 
kecamatan dan kelurahan untuk 
peningkatan pelayanan 

 Tertatanya batas wilayah perbatasan 
Kabupaten Bogor 

 Terwujudnya penguatan desentralisasi di 
Kabupaten Bogor 

 Terselenggaranya pembinaan bagi aparat 
kelurahan 

 
 

100,00 
 

100,00 
 
100,00 

 
100,00 

6 Meningkatnya kinerja 
pemerintah desa 

Peningkatan 
Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintah Desa 

 Terpilihnya Kepala Desa definitif 
 Terlaksananya pembinaan Desa 

Percontohan 
 Tertatanya batas desa 
 Tersusunnya draft peraturan desa untuk 

pengaturan desa 

100,00 
 

100,00 
100,00 

 
100,00 
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7 Meningkatnya kepastian 
hukum pemilikan tanah 
masyarakat dan 
kepentingan umum  
 

Peningkatan Catur 
Tertib Pertanahan 

Tersertifikatkannya tanah makam 100,00 
 
 
 

8 Tersedianya informasi 
dan komunikasi yang 
akurat dan dapat 
diakses masyarakat 

Penataan dan 
Pengembangan 
Sistem Informasi  

 Penyelenggaraan siaran Radio Pemerintah 
Daerah tahun berjalan 

 Terbitnya tabloid Tegar Beriman 

100,00 
 

100,00 

9 Meningkatnya 
kelancaran pelaksanaan 
tugas-tugas kepala 
daerah 

Peningkatan 
Administrasi, 
Ketatausahaan dan 
Protokol 

 Terselenggarannya kegiatan protokoler 
dalam wilayah Kabupaten Bogor 

 Pelaksanaan kunker Pimpinan ke Daerah 
dalam dan luar wilayah Kabupaten Bogor 
berjalan lancar 

 
100,00 

 
 

148,73 
10 Tersedianya daya 

dukung pelayanan dan 
tersusunnya sistem 
informasi manajemen 
SETDA 

Peningkatan 
Administrasi dan 
Ketatausahaan 
Sekretariat Daerah 

 Tersusunnya RASK/ DASK perubahan 2005 
RASK/ DASK lingkup SETDA 

 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan 
prasarana 

 Tersusunnya LAKIP lingkup SETDA 
 Tersusunnya LPPD dan LKPJ Bupati Bogor 

 
100,00 

 
100,00 
100,00 
100,00 

11 Meningkatnya 
pengendalian dan tertib 
administrasi 
pembangunan di 
Kabupaten Bogor 

Peningkatan 
Pengelolaan 
Kinerja APBD 

 Tersusunnya Juklak Izin Usaha Jasa 
Konstruksi/ Konsultasi 

 Tersusunnya standar harga jasa konstruksi 
dan konsltasi 

 
100,00 

 
100,00 

12 Meningkatnya pelayanan 
kesejahteraan sosial 

Pengendalian dan 
Penanganan 
Kesejahteraan 
Sosial 

 Tersalurkannya bantuan beras kepada 
keluarga miskin 

 Terlaksananya pelatihan penanggulangan 
bencana dan pengungsi 

 
100,00 

 
100,00 

13 Meningkatnya 
kedudukan dan peran 
perempuan serta 
melindunginya dari 
segala bentuk kekerasan 

Peningkatan 
Administrasi dan 
Koordinasi 
Pemberdayaan 
Perempuan 

 Tersedianya Kader Pembina dalam rangka 
meningkatkan kapasitas perempuan 

 Tersedianya Tenaga yang mampu 
mengelola kelembagaan PUG 

 
100,00 

 
100,00 

14 Meningkatnya kualitas 
pemuda dan olahraga 
masyarakat 

Peningkatan 
Administrasi dan 
Koordinasi 
Pembinaan Pemuda 
dan Olahraga 

 Terpilihnya pemuda pelopor tingkat 
Kabupaten Bogor untuk mengikuti seleksi 
tingkat propinsi 

 Terlaksananya kegiatan olah raga Senam 
Massal 

 Terselenggaranya kegiatan PHBN 

 
 

100,00 
 

100,00 
100,00 

15 Meningkatnya pelayanan 
kehidupan beragama 
dan terpenuhinya sarana 
prasarana keagamaan 

Peningkatan 
Pelayanan 
Kehidupan 
Keagamaan 

 Terfasilitasinya masyarakat Kabupaten 
Bogor dalam menjalankan ibadah haji 

 Terselenggaranya MTQ Tk. Kabupaten Bogor 
 Lembaga keagamaan yang mendapat 

bantuan pembangunan dan rehabilitasi 
sarana 

 
100,00 
100,00 

 
 

100,00 
16 Meningkatnya peran dan 

fungsi lembaga sosial 
keagamaan 

Pembinaan 
Lembaga Sosial 
Keagamaan 

 Da’i dan mubaligh yang terbina 
 Terselenggaranya pembinaan kepada 

pengurus DKM-DKM se- Kabupaten Bogor 

100,00 
 

100,00 
17 Meningkatnya kerukunan 

hidup intern dan antar 
umat beragama 

Peningkatan 
Kerukunan Hidup 
Antar Umat 
Beragama 

Terselenggaranya dialog intern dan antar umat 
beragama 

 
100,00 

18 Meningkatnya 
pelaksanaan syiar-syiar 
keagamaan 

Peningkatan 
Pelaksanaan Syiar-
syiar Keagamaan 

Terselenggaranya peringatan hari-ari besar 
islam di Kabupaten Bogor 

100,00 

19 Meningkatnya kualitas 
dan kompetensi 
aparatur 

Pendidikan  dan 
Pelatihan PNS 
Kabupaten Bogor, 
dan Penyaringan 
Calon Peserta 
Diklat PIM  

Pejabat yang telah mengikuti seleksi Diklat 
PIM II, III, IV 

100,00 
 
 
 
 

20 Diterapkannya pola karir 
pegawai dan 
terpenuhinya 
kesejahteraan PNS 

Pengembangan 
Karir dan 
Perbaikan 
Kesejahteraan PNS 
Kabupaten Bogor 

 Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan 
promosi jabatan 

 Terbitnya SK Jabatan 
 Terisinya jabatan fungsional 

100,00 
 

100,00 
100,00 
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21 Tersedianya sistem 
informasi kepegawaian 
dan pelayanan 
administrasi 
kepegawaian lainnya 
 

Pengelolaan Sistem 
Informasi 
Kepagawaian dan 
Pelayanan 
Administrasi 
Kepegawaian 
Lainnya 

 Tersedianya data kepegawaian yang akurat 
 Tersedianya data riwayat PNS 

100,00 
100,00 

22 Meningkatnya disiplin, 
sikap mental dan etika 
pelayanan yang 
profesional dari 
aparatur 

Pembinaan 
Disiplin, Sikap 
mntal dan Etika 
Pelayanan yang 
Profesional dari 
Aparatur 
Kabupaten Bogor 

 Meningkatnya PNS yang mendapat Satya 
Lencana Karya Satya Presiden R.I 

 Meningkatnya kedisiplinan PNS dalam 
melaksanakan tugas 

 
100,00 

 
100,00 

23 Terpenuhinya sarana 
dan prasarana yang 
memadai dan sesuai 
dengan kebutuhan 

Pengelolaan dan 
Pendayagunaan 
Barang Daerah 

 Tersedianya rencana pengadaan kebutuhan 
barang dan jasa 

 Tersedianya rencana kebutuhan 
pemeliharaan barang 

 
100,00 

 
100,00 

24 Tersedianya pedoman 
pengelolaan APBD 

Peningkatan 
Pengelolaan dan 
Penatausahaan 
Keuangan Daerah 

 Tersusunnya APBD 
 Tersusunnya penjabaran APBD 

100,00 
100,00 

25 Terkendalinya program 
dan kegiatan daerah 
dari APBD 

Pengendalian 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Program dan 
Kegiatan APBD 

 Tersusunnya juklak pengelolaan APBD 
 Tersusunnya laporan keuangan daerah 

100,00 
100,00 

26 Meningkatnya 
pengelolaan aset, 
perlengkapan, dan 
kekayaan daerah lainnya 

Peningkatan 
Potensi Daerah 

 Terkendalinya kredit/ program perguliran 
di Kabupaten Bogor 

 Terbina dan termonitornya Perusahaan 
Daerah 

 
100,00 

 
100,00 

 
Tabel 4. 

Evaluasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor Berdasarkan LAKIP Tahun 2006 

No Sasaran Program Indikator  
Kinerja 

% 
Capaian 

1 Tersedianya produk 
hukum daerah/ Perda 
untuk kelancaran 
pelaksanaan 
kewenangan daerah 

Pembentukan 
Produk Hukum 
Daerah 

Tersusunnya peraturan daerah Kabupaten 
Bogor 

 
100,00 

 

2 Meningkatnya 
pemahaman masyarakat 
terhadap produk hukum 
daerah 

Penyebarluasan 
Produk Hukum 
Daerah 

 Penyuluhan Keluarga Sadar Hukum 
(KADARKUM) 

 Bimbingan masyarakat Taat Hukum 

 
125,00 
125,00 

3 Terselesaikannya 
perkara hukum di 
pengadilan maupun di 
luar pengadilan dan 
perkara hukum lainnya 

Advokasi dan 
Perlindungan 
Hukum 

Terselesaikannya perkara baik di dalam 
Pengadilan maupun di Luar Pengadilan 

146,67 

4 Terbentuknya organisasi 
perangkat daerah yang 
ramping struktur tetapi 
kaya fungsi, namun 
efisien dan efektif dalam 
pelaksanaannya serta 
mampu memenuhi 
tuntutan dan kebutuhan 
pelayanan kepada 
masyarakat 

Penataan 
Kelembagaan dan 
Pedoman 
Ketatalaksanaan 
Organisasi 
Perangkat Daerah 

Tertatanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD 
dan UPTD) 
 

100,00 
 
 
 
 
 

5 Meningkatnya kinerja 
kecamatan dan 
kelurahan 

Peningkatan 
Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Kecamatan dan 
Kelurahan 
 
 

 Penataan batas wilayah Kecamatan 
 Evaluasi peningkatan kinerja 

penyelenggaraan pemerintah kecamatan 

100,00 
 
100,00 
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6 Meningkatnya kinerja 
pemerintah desa 

Peningkatan 
Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintah Desa 
 
 

 Terpilihnya pejabat Kepala Desa 
 Penataan batas desa, pembuatan patok 

desa, dan peta desa 

100,00 
 

100,00 

7 Meningkatnya kepastian 
hukum pemilikan tanah 
masyarakat dan 
kepentingan umum 

Peningkatan Catur 
Tertib Pertanahan 

Sertifikasi massal 100,00 
 
 
 

8 Tersedianya informasi 
dan komunikasi yang 
akurat dan dapat diakses 
masyarakat 

Peningkatan dan 
Pengembangan 
Sistem Informasi  

 Optimalisasi penyebarluasan informasi 
melalui RSPD 

 Penyusunan buku selayang pandang 
Kabupaten Bogor 

100,00 
 
 

100,00 
9 Meningkatnya 

kelancaran pelaksanaan 
tugas-tugas kepala 
daerah 

Peningkatan 
Administrasi, 
Ketatausahaan dan 
Protokol 

 Terselenggarannya kegiatan protokoler 
dalam wilayah Kabupaten Bogor 

 Pelaksanaan kunker Pimpinan ke Daerah 
dalam dan luar wilayah Kabupaten Bogor 
berjalan lancar 

 
100,00 

 
 

148,73 
10 Tersedianya daya 

dukung pelayanan dan 
tersusunnya sistem 
informasi manajemen 
SETDA 

Peningkatan 
Administrasi dan 
Ketatausahaan 
Sekretariat Daerah 

 Tersusunnya RASK/ DASK perubahan 2006 
RASK/ DASK lingkup SETDA 

 Tersusunnya LAKIP lingkup SETDA 
 Tersusunnya LPPD Bupati Bogor 

100,00 
 

100,00 
100,00 

 
11 Meningkatnya 

pengendalian dan tertib 
administrasi 
pembangunan di 
Kabupaten Bogor 

Peningkatan 
Pengelolaan 
Kinerja APBD 

 Penyusunan standar honorarium harga jasa 
dan konstruksi dan konsultasi 

 Penyusunan juklak pengelolaan administrasi 
pelaksanaan kegiatan pembangunan 

 
100,00 

 
 
100,00 

12 Meningkatnya pelayanan 
kesejahteraan sosial 

Pengendalian dan 
Penanganan 
Kesejahteraan 
Sosial 

 Tersalurkannya bantuan beras kepada 
keluarga miskin 

 Terlaksananya pelatihan penanggulangan 
bencana dan pengungsi 

100,00 
 

 
100,00 

13 Meningkatnya kedudukan 
dan peran perempuan 
serta melindunginya dari 
segala bentuk kekerasan 

Peningkatan 
Administrasi dan 
Koordinasi 
Pemberdayaan 
Perempuan 

Meningkatnya kinerja dan peranan organisasi 
perempuan di Kabupaten bogor 

100,00 
 
 
 
 

 
14 Meningkatnya kualitas 

pemuda dan olahraga 
masyarakat 

Peningkatan 
Administrasi dan 
Koordinasi 
Pembinaan Pemuda 
dan Olahraga 

 Terpilihnya pemuda pelopor tingkat 
Kabupaten Bogor untuk mengikuti seleksi 
tingkat propinsi 

 Terlaksananya kegiatan olah raga Senam 
Massal 

 Terselenggaranya kegiatan kewirausahaan 
pemuda 

 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
15 Meningkatnya pelayanan 

kehidupan beragama dan 
terpenuhinya sarana 
prasarana keagamaan 

Peningkatan 
Pelayanan 
Kehidupan 
Keagamaan 

Terselenggaranya MTQ Tk. Kabupaten Bogor 
 

100,00 
 
 

 
16 Meningkatnya peran dan 

fungsi lembaga sosial 
keagamaan 

Pembinaan 
Lembaga Sosial 
Keagamaan 

Peningkatan aktivitas dan kreativitas pemuda 
di Pondok Pesantren 

100,00 
 
 

17 Meningkatnya kerukunan 
hidup intern dan antar 
umat beragama 

Peningkatan 
Kerukunan Hidup 
Antar Umat 
Beragama 

Terselenggaranya dialog intern dan antar umat 
beragama 

100,00 

18 Meningkatnya 
pelaksanaan syiar-syiar 
keagamaan 

Peningkatan 
Pelaksanaan Syiar-
syiar Keagamaan 

Terselenggaranya peringatan hari-ari besar 
islam di Kabupaten Bogor 
 

100,00 

19 Meningkatnya kualitas 
dan kompetensi aparatur 

Pendidikan  dan 
Pelatihan PNS 
Kabupaten Bogor, 
dan Penyaringan 
Calon Peserta 
Diklat PIM  
 
 

Pejabat yang telah mengikuti seleksi Diklat 
PIM II, III, IV 

100,00 
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20 Diterapkannya pola karir 
pegawai dan 
terpenuhinya 
kesejahteraan PNS 

Pengembangan 
Karir dan 
Perbaikan 
Kesejahteraan PNS 
Kabupaten Bogor 
 
 

 Terbitnya SK PNS 
 Terisinya jabatan fungsional 
 Terbinanya pegawai SKPD di lingkup 

Pemerintah Kabupaten Bogor 

100,00 
100,00 

 
100,00 

21 Tersedianya sistem 
informasi kepegawaian 
dan pelayanan 
administrasi 
kepegawaian lainnya 
 

Pengelolaan Sistem 
Informasi 
Kepagawaian dan 
Pelayanan 
Administrasi 
Kepegawaian 
Lainnya 

Pengembangan dan pemeliharaan simpeg 100,00 
 
 

22 Meningkatnya disiplin, 
sikap mental dan etika 
pelayanan yang 
profesional dari aparatur 

Pembinaan 
Disiplin, Sikap 
mntal dan Etika 
Pelayanan yang 
Profesional dari 
Aparatur 
Kabupaten Bogor 

 Meningkatnya PNS yang mendapat Satya 
Lencana Karya Satya Presiden R.I 

 Meningkatnya kedisiplinan PNS dalam 
melaksanakan tugas 

 
100,00 

 
100,00 

23 Terpenuhinya sarana dan 
prasarana yang memadai 
dan sesuai dengan 
kebutuhan 

Pengelolaan dan 
Pendayagunaan 
Barang Daerah 

 Tersedianya rencana pengadaan kebutuhan 
barang dan jasa 

 Tersedianya rencana kebutuhan 
pemeliharaan barang 

 
100,00 

 
100,00 

24 Tersedianya pedoman 
pengelolaan APBD 

Peningkatan 
Pengelolaan dan 
Penatausahaan 
Keuangan Daerah 

 Tersusunnya APBD 
 Tersusunnya penjabaran APBD 

100,00 
100,00 

25 Terkendalinya program 
dan kegiatan daerah dari 
APBD 

Pengendalian 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Program dan 
Kegiatan APBD 

Laporan pertanggungjawaban keuangan 
daerah 
 

100,00 
 
 

26 Meningkatnya 
pengelolaan aset, 
perlengkapan, dan 
kekayaan daerah lainnya 

Peningkatan 
Potensi Daerah 

Terkendalinya kredit/ program perguliran di 
Kabupaten Bogor 
 

100,00 
 
 

 
 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama 
tahun 2004 sampai 2006, kegiatan-kegiatan yang 
diprogramkan pemerintah Kabupaten Bogor memiliki 
tingkat pencapaian yang sangat baik. Hampir 
keseluruhan sasaran pemerintah daerah dapat dicapai 
dengan baik, serta program-program yang 
direncanakan dapat terealisasi dengan baik. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor 
sangat memiliki kemampuan untuk dapat 
merealisasikan apa yang telah ditargetkan 
sebelumnya, dengan kata lain pemerintah telah 
bertindak efektif. Sedangkan dalam pengunaan input 
untuk menghasilkan output, pemerintah Kabupaten 
Bogor menunjukkan kegiatan yang efisien. Hal ini 
ditunjukkan dengan adanya sisa anggaran yang tidak 
digunakan, namun output yang tercapai hingga 100% 
bahkan ada yang lebih. 

 
C.  Evaluasi Pengukuran Kinerja Pemerintah 

Kabupaten Bogor Melalui Rasio Keuangan Daerah 
dan LAKIP 

 
Secara keseluruhan, pemerintah Kabupaten Bogor 

belum mampu untuk menggali potensi riil daerah. Hal 
ini menyebabkan begitu besarnya angka Dana 
Perimbangan dalam APBD dan rendahnya penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Untuk membiayai 
semua kegiatannya, pemerintah Kabupaten Bogor 
masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat. 
Jika dihitung efektivitas dan efisiensinya, tentu saja 

menjadi efektif dan efisien dalam menggunakan input 
untuk menjadi output hingga 100%. Baik secara rasio 
keuangan daerah maupun dilihat dari LAKIP, 
pemerintah Kabupaten Bogor dapat bertindak efektif 
dan efisien, artinya pemerintah daerah tepat dalam 
menentukan program untuk mencapai sasarannya, 
juga efisien dalam membelajakan uangnya agar 
mendapat output yang baik. 

Berdasarkan rasio aktivitas, pemerintah 
Kabupaten Bogor masih lebih mengutamakan belanja 
aparatur daerah daripada belanja publik, artinya 
masih minimnya perhatian pemerintah terhadap 
pembangunan sarana dan prasarana untuk 
masyarakat. Dalam hal ini, pelayanan kepada publik 
masih sangat kurang. Seandainya pemerintah daerah 
dapat lebih memperhatikan pelayanan publik, dalam 
jangka panjang dapat memberikan keuntungan bagi 
pemerintah sendiri. Apabila pemerintah dapat 
menggunakan dana untuk belanja pembangunan yang 
tepat sasaran, efektif dan efisien serta ditunjang 
dengan lingkungan yang kondusif, tentunya akan 
mendorong peningkatan daerah itu sendiri. 
Penerimaan utama Pendapatan Asli Daerah adalah 
dari pajak dan retribusi, jika lebih banyak 
pembangunan sarana dan prasarana untuk pelayanan 
masyarakat, akan semakin banyak pemerintah daerah 
dapat memunggut pajak dan retribusinya. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A.  Kesimpulan 
 

Dalam pengelolaan keuangan daerah masih 
ditemukan berbagai kendala yang dihadapi karena 
walaupun dari sisi penerimaan secara keseluruhan 
mampu melampaui target yang telah ditetapkan, 
namun terdapat beberapa objek pendapatan yang 
masih jauh dari harapan. Kendala tersebut selain 
sarana dan prasarana layanan yang belum optimal, 
juga perlu adanya peningkatan etos kerja sumber 
daya manusia, dalam rangka mendorong pencapaian 
sasaran kinerja. 

Pencapaian sasaran atau program melampaui 
target yang ditetapkan, umumnya disebabkan adanya 
anggaran yang memadai untuk mencapai beberapa 
target yang ditetapkan dalam Renstra Kabupaten 
Bogor dan penjabarannya dalam Renstra Setda 
Kabupaten Bogor. Sedangkan pencapaian sasaran atau 
target yang belum mencapai target yang telah 
ditetapkan, disebabkan anggaran yang belum 
memadai serta masih adanya beberapa tumpang 
tindih tupoksi dan lemahnya pemahaman terhadap 
tupoksi sehingga belum menghasilkan kinerja yang 
fokus. 

Kemampuan pemerintah Kabupaten Bogor didalam 
mengelola keuangan daerahnya sendiri masih rendah. 
Meski sasaran atau program dapat dicapai melampaui 
target, tapi pada kenyataannya Pendapatan Asli 
Daerahnya masih sangat rendah, yang mencerminkan 
kesejahteraan masyarakatnya yang rendah dan masih 
tingginya ketergantungan kepada pihak pemerintah 
pusat. Pemerintah Kabupaten Bogor masih 
memprioritaskan penggunaan dana untuk belanja 
aparatur. Hal ini tidak akan menambah banyak 
penerimaan pendapatan daerah. Rasio pertumbuhan 
pun sangat rendah, jika dibandingkan dengan luas 
wilayah Kabupaten Bogor, belum secara keseluruhan 
progam yang direncanakan pemerintah mencapai 
hingga keseluruhan wilayah. 

Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan 
keuangan daerah, pemerintah daerah dihadapkan 
pada beberapa hambatan yaitu: 
a. Penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD 

hingga Perda Laporan Realisasi APBD setiap 
tahunnya belum tepat waktu dan 
penganggarannya belum sepenuhnya mengacu 
pada ketentuan yang berlaku. 

b. Kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian 
intern dapat mengakibatkan pelanggaran 
peraturan perundang-undangan yang berdampak 
lansung pada laporan keuangan. 

c. Belum optimalnya sistem dan mekanisme data dan 
informasi perkembangan potensi pendapatan 
daerah dari setiap desa. 

d. Ketergantungan pada dana ekstern yaitu dana 
perimbangan dari pemerintah pusat sering kali 
pencairannya terlambat. 

e. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah belum 
sepenuhnya terkoordinasi dengan baik. 

 
B. Saran 

Dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan 
(kinerja) pemerintahan di masa yang akan datang, 
perlu dilakukan langkah-langkah atau strategi untuk 
dapat meminimalisir kekurangan atau kelemahan 
yang ada. 

Berdasarkan analisis penelitian penulis, temuan 
dan keterbatasan dari penilitian ini, maka penulis 
merumuskan beberapa rekomendasi kepada 
Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai berikut: 
a. Dari sumber daya manusia yaitu para pegawai di 

pemerintahan Kabupaten Bogor, dengan 
mengoptimalisaikan pemahaman terhadap tupoksi 
(tugas, pokok, dan fungsi) pada unit kerja di 
lingkungan Sekretariat Daerah dengan 
menetapkan uraian tugas masing-masing secara 
tegas dan rinci, tentunya dengan bahasa yang 
lebih mudah dimengerti oleh masing-masing 
pegawai di pemerintahan Kabupaten Bogor. 

b. Mensosialisasikan tupoksi tersebut kepada masing-
masing unit kerja terkait, serta mensinergikan 
program dan kegiatan dengan uraian tugas yang 
menjadi kompetensi masing-masing unit kerja. 

c. Meningkatkan pengembangan sumber daya 
pegawai pemerintahan melalui penempatan 
pejabat struktural secara proposional sesuai 
keahliannya. 

d. Memotivasi seluruh pegawai pemerintahan dalam 
kemampuan teknis, administrasi dan analisis, 
serta mengoptimalkan pendidikan secara simultan 
kepada seluruh pegawai pemerintahan sesuai 
dengan unit kerjanya masing-masing. 

e. Peningkatan dan optimalisasi pengembangan 
evaluasi sistem kinerja pada setiap unit kerja di 
lingkungan kepemerintahan.  

f. Pengembangan bentuk-bentuk program 
pengembangan ekonomi lokal yang potensial 
untuk dapat berkembang yang terdiri permodalan, 
peluang pasar, penyerapan tenaga kerja, kegiatan 
usaha dan lain sebagainya. Hal ini akan meningkat 
sumber daya penerimaan pendapatan asli daerah, 
karena masyarakat dapat berusaha dan bekerja 
sehingga mengurangi ketergantungan pada sumber 
dana ekstern. 

g. Orientasi belanja aparatur daerah diprioritaskan 
untuk efektivitas tugas pokok dan fungsi masing-
masing Satuan Kerja Perangka Daerah (SKPD). 

h. Setiap peningkatan alokasi belanja yang 
direncanakan, baik belanja aparatur daerah 
maupun belanja publik oleh setiap pengguna 
anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja 
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 

i. Mengevaluasi semua program pembangunan yang 
telah dan sedang dilaksanakan untuk kemudian 
dilakukan penanjaman untuk menciptakan iklim 
yang kondusif, baik bagi masyarakat, usaha 
kecil,menengah, maupun investasi. Hal ini akan 
mengurangi tingkat pengangguran  dan 
kemiskinan, serta terciptanya sistem yang lebih 
sinergik dan sehat. 

j. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik 
atau good governance untuk mengurangi ekonomi 
biaya tinggi dan terciptanya birokrasi yang efisien 
dan teratur. 
Jika dapat terus dipertahankan tata kelola 

pemerintahan yang baik, maka akan terciptanya 
produktivitas yang dapat lebih menjamin tingkat 
pertumbuhan daerah yang bagus, kualitas 
pertumbuhan yang mampu mengurangi jumlah 
pengangguran dan masyarakat miskin secara 
signifikan karena peningkatan kesejahteraan. Pada 
akhirnya, terciptanya ketahanan dan kemandirian 
ekonomi daerah yang lebih bersandar pada 
kemampuan sumber dayanya sendiri. 
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Pemerintah Daerah harus dapat mendayagunakan 
potensi sumber daya daerahnya secara optimal. 
Pemerintah Daerah dituntut mampu meningkatkan 
profesionalisme aparatur pemerintah daerah, 
melaksanakan reformasi akuntansi keuangan daerah 
dan manajemen keuangan daerah, melaksanakan 
perencanaan strategik secara benar, sehingga akan 
memacu terwujudnya otonomi daerah yang nyata, 
dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, yang dapat 
memperkokoh basis perekonomian daerah, serta 
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam 
menyongsong era perekonomian global. 
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