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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur kami panjatkan ke hadlirat Allah SWT. atas segala limpahan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya 

Tahun Anggaran 2018 dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 ini, 

disusun dengan berpedoman kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 

Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun maksud  penyusunan LAKIP ini 

adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta 

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan 

strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia 

(Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Sedangkan tujuannya adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good 

governance). 

 Kami sadar bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami 

mohon maaf dan bersedia menerima semua kritik maupun saran demi perbaikan di 

masa yang akan datang. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dan mendukung sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah ini dapat tersusun, dengan harapan semoga laporan ini bermanfaat 

bagi kita semua. Aamiin. 

Tasikmalaya,      Desember 2018     
 

Kepala Pelaksana 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Tasikmalaya 
 

 

 

YUDI KUTIADI, M.SI 
NIP. 19640723 199203 1 008 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat 

bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta 

cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan 

dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung 

secara berdayaguna, berhasilguna dan bertanggungjawab (akuntabel).  

Berpedoman pada PeraturanMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Tentang Penyusunan Laporan Kinerja, maka terhadap pelaporan 

yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah LaporanKinerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018. Selain itu, penyusunan 

Laporan Kinerja tahun 2018ini juga merupakan tindak lanjut Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Tasikmalaya dalam merespon  Ketetapan MPR Nomor 

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme, yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan 

perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang 

menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak lanjut dari Tap 

MPR tersebut adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-

undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi 

asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, 

asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.  

Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah 

asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau 

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Kepala Pelaksana Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya berkewajiban mempertanggung 

jawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggung jawaban tersebut 
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diwujudkan dalam Laporan Kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018. 

Hal terpenting dari latar belakang penyusunan Laporan kinerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah  Kota Tasikmalaya Tahun 2018 selain memenuhi 

tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah  Kota Tasikmalaya untukmewujudkan 

keseimbangan antaraakuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar 

perwujudan tata pemerintahan yang baik. 

 

1.2 DasarHukum 

DasarHukumpenyusunanLaporanKinerjaBadan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Tasikmalaya, didasarkanpada 

a. Landasan Ideologi Pancasila. 

b. Landasan Konstitusi UUD 1945. 

c. Landasan Opersional, terdiridari : 

 Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan negara yang 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme; 

 UU Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara yang 

bersihdarikorupsi, kolusi, nepotisme; 

 UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah; 

 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP; 

 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006, tentang pengelolaan 

keuangan Negara; 

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 

tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan t ata cara reviu 

atas laporan kinerja instansi pemerintah; 

 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah 

diubah terakhir menjadi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 

2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya; 

 Perturan Walikota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, 

Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Tasikmalaya. 
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1.3 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya mempunyai Tugas 

Pokok dan Fungsi sesuai Perda No 6 Tahun 2013 Perwalkot Nomor48 Tahun 2010 : 

1.3.1 Tugas Pokok 

“Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penanggulangan bencana“ 

1.3.2 Fungsi 

a. Penyusunan Program Kerja Badan 

b. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara 

terencana terpadu dan menyeluruh 

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kebijakan dan kegiatan bidang 

penanggulangan bencana daerah; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang dietapkan oleh Walikota sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
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1.3.3. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 Tentang 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya dengan struktur 

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya, sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Pada Dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan 

pencapaian kinerja Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya 

selama tahun 2018.Capaian kinerja (performance result) 2018 tersebut diperbandingkan 

dengan penetapan kinerja (performance agreement) 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan 

tahunan organisasi.Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan 

memungkinkan identifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan 

kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola ikir seperti iitu maka ditetapkan sistematika 

penyajian Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

TasikmalayaTahun 2018 sebagai berikut : 

 

KEPALA PELAKSANA 

KelompokJabatan 

Fungsional 

SEKRETARIS 

SEKSI PENCEGAHANDAN 

KESIAPSIAGAAN 

SEKSI KEDARURATAN 

DAN LOGISTIK 

SEKSI REHABILITASI DAN 

REKONTRUKSI 



LKIPBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 5 

 

 

 

.......... 

 

BAB I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya dan struktur 

organisasi; 

BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan rencana strategis, indicator kinerja utama, 

perjanjian kinerja, program, kegiatan, serta anggaran tahun 2018; 

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis dan indicator pencapaian kinerja 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya dikaitkan dengan 

pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategi untukTahun 

2018; 

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 dan 

menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang 

akan datang. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1  Visi dan Misi 

 2.1.1. Visi 

  Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik 

yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau instansi dimasa yang akan datang. 

  Secara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa 

agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Selain itu visi juga adalah suatu 

gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanan Pembangunan Nasional. Adapun Visi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Tasikmalaya, untuk 5 (lima) tahun terhitung dari 2017-

2021adalah : 

“Mewujudkan Kota Tasikmalaya Sebagai Kota Siaga dan Tangguh 

Dalam Menghadapi Bencana” 

 

2.1.2. Misi 

  Untuk mewujudkan visi menjadi hal yang konkrit, Kantor Kesatuan Bangsa 

dan Politik Tasikmalaya, menetapkan 3 (tiga) Misi, yaitu : 

1. Membangun  aparatur dengan meningkatkan kwalitas dan 

kemampuan teknis SDM. 

2. Membangun kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan 

dampak dari bencana. 

3. Meningkatkan  koordinasi dan  melaksanakan  penanggulangan  

bencana secara  terencana , terpadu dan menyeluruh. 

 

2.2. Tujuan dan Sasaran 

2.2.1.  Tujuan 

  Tujuan dirumuskan dari misi organisasi yang menunjukan arah semua 

program dan kegiatan.Sasaran penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan 
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dan direncanakan sebelumnya. Sasaran yang dikembangkan mencakup konsep-

konsep tujuan, ruang lingkup, arah, dan kepastian dari tujuan yang ingin dicapai 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan yang harus dicapai dalam rangka 

mewujudkan misi diatas adalah sebagai berikut : 

a. Misi kesatu bertujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang 

amanah dengan meningkatkan kualitas dan kemampuan tekhnis SDM 

aparat; 

b. Misi kedua bertujuanMeningkatkan kualitas penanggulangan bencana kota 

tasikmalaya berbasis partisipatif ; 

c. Misi ketiga bertujuan mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sumber 

daya alam untuk kesejahtraan rakyat. 

 

2.2.2.  Sasaran 

 Berdasarkan hasil analisa terhadap isu strategis diatas, serta dengan 

berpedoman pada Rencana Rembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021, dalam upaya menuju tercapainya visi 

jangka menengah, maka misi diatas, dirumuskan sasaran pembangunan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021 sebagai 

berikut  

a. Meningkatnya Penanggulangan Bencana serta perlindungan masyarakat 

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja 

 

2.3  Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran 

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya merumuskan strategi yang 

merupakan rencana menyeluruh dan terpadu. Strategi yang ditetapkan meliputi  

kebijakan, program, dan kegiatan. Program ditetapkan pada awal periode 

rencana strategi sedangkan kegiatan ditetapkan secara tahunan. 
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2.4  Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 

   Indikator capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

TasikmalayaTahun 2018 antara lain : 

a. Persentase Eks Korban Bencana alam yang mendapat bantuan bahan 

bangunan 

b. Indeks Kepuasan Masyarakat 

c. Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah 

 

 

Indikator Kinerja Utama Satuan 
Target 

2018 2018 

Persentase Eks Korban Bencana alam 

yang mendapat bantuan bahan bangunan 

% 100 80 

Indeks Kepuasan Masyarakat Kategori - A 

Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Kategori -  

 

2.5  Rencana Kerja Tahun 2018 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya 

Tahun 2017-2021 berkenaan dengan kondisi social, politik, ekonomi dan budaya 

masyarakat Kota Tasikmalaya yang semakin majemuk, dituntut peran aktif dan 

nyata dalam penanganan dan pemecahan masalah untuk pengambilan 

keputusan dan atau kebijakan oleh Walikota. 

 

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Tasikmalaya memuat sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang 

diinginkan melalui program/kegiatan. Hal tersebut ditentukan sebagai berikut : 

 

 

 

 



LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 9 
 

 

RENCANA KERJA TAHUNAN 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

  1 2 3 

1 Meningkatnya Penanggulangan 

Bencana serta perlindungan 

masyarakat 

Persentase Eks Korban Bencana 

alam yang mendapat bantuan bahan 

bangunan 

80% 

2 Meningkatnya kualitas pelayanan 

public 

Indeks Kepuasan Masyarakat A 

3 Meningkatnya akuntabilitas 

kinerja 

Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat 

Daerah 

c 

 Jumlah Program/Kegiatan BLNU     =  9 Program 37Kegiatan 

 Jumlah Program/Kegiatan BLUW/P =  3 Program 23 Kegiatan 

 Pagu Indikatif 2018: Rp. 5.101.955.671,- 
 

2.6  Penetapan Kinerja Tahun 2018 

Penetapan Kinerja Kota Tasikmalaya merupakan dokumen pernyataan 

kinerja/kesepakatan antara Walikota dan para Kepala Organisasi Perangkat 

Daerah untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber 

daya yang dimiliki oleh OPD. 

Penyusunan dokumen penetapan kinerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 mempunyai beberapa 

kelemahan antara lain rumusan sasaranyang di interpretasikan sebagai objek 

yang dikenal kegiatan dan bukan sasaran sebagaimana dimaksud dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Namun demikian, indikator outcome dalam penetapan Kinerja dapat 

dijadikan bahan pengukuran serta bahan analisis untuk menentukan jumlah 

sasaran yang diperjanjikan. Dengan jumlah 9 (sembilan) program 37 ( tiga puluh 

tujuh ) kegiatan BLNU dan 3 (tiga) program 23 (dua puluh tiga) kegiatan 

BLUW/P, serta pagu anggaran: 5.101.955.671,- 
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KINERJA TAHUN 2018 

 
     
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 

1 2 3 4 5 

1 Meningkatnya 

Penanggulangan Bencana 

serta perlindungan masyarakat 

Persentase Eks Korban Bencana 

alam yang mendapat bantuan bahan 

bangunan 

100% 80% 

2 Meningkatnya kualitas 

pelayanan public 

Indeks Kepuasan Masyarakat A A 

3 Meningkatnya akuntabilitas 

kinerja 

Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat 

Daerah 

B C 

 

 

 Program  Anggaran Keterang
an 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 506.715.4
00 

 

2. Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Rp. 360.388.6
00 

 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 8.400.000  

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 52.000.00
0 

 

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan Keuangan 

Rp. 5.855.000  

6. Program Perencanaann Kerja Rp. 11.171.00
0 

 

7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp. 143.500.0
00 

 

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 15.800.00
0 

 

9. Program Pengembangan Wawasan Kebangsan Rp. 184.000.0
00 

 

10
. 

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban 
Bencana Alam 

Rp. 2.409 
270.000 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 CapaianIndikatorKinerja  

 
Sasaran 

 

IndikatorKinerj
a 

Satua
n 

Targ
et 

Realis
asi 

Capaia
n 

Meningkatnya 

Penanggulangan 

Bencana serta 

perlindungan 

masyarakat 

Persentase 

Eks Korban 

Bencana alam 

yang 

mendapat 

bantuan bahan 

bangunan 

% 100 80 80 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan publik 

 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Kateg
ori 

A A A 

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja 

Hasil Evaluasi 

SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

Kateg
ori 

B C C 
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3.2 Pengukuran, Evaluasidan Analisis Capaian Kinerja 

Sasaran1 :Meningkatnya Penanggulangan Bencana serta 

perlindungan masyarakat 

 

Target persentase Meningkatnya Penanggulangan Bencana 

serta perlindungan masyarakat 

Tahun target Realisasi 

2018 100% 80% 
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Sasaran2 :Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

Meningkatnya pelayanan public sebagai salah satu bentuk 

tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, sudah tentunya 

suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus 

mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkannya, dan yang 

paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan 

kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka. 

Namun dalam menciptakan suatu pelayanan yang berkualitas 

yang melahirkan kepuasan kepada para masyarakat yang 

menerimanya, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. 

Masihbanyakhal yang menjadi kendala dan faktor lain yang 

mengakibatkan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah 

dirasakan masih kurang.  

Produkpelayanan yang dihasilkan pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah berupa surat himbawan atau 

Edaran tentang bahaya bencana  kurang lebih1000 Responden yang 

telah mengisi kuesioner, sebanyak 83% menyatakan puas dengan 

pelayanan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah di 

kota tasikmalaya. 

 

Sasaran3 :Meningkatnya akuntabilitas kinerja 

 

 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan 

dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung 

jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi 

dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui 

system pertanggung jawaban secara periodik. Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota tasikmalaya menargetkan B 

untuk dokumen SAKIP. Namun, pada kenyataannya nilai SAKIP 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota tasikmalaya 

mencapai C. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap 

dokumen SAKIP. 
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A. Analisa Pencapaian Kinerja 

1. Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan 

Berdasarkan hasil perhitungan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) 

di Lampiran IV, makadapat dikemukakan bahwa : 

a. Secara keseluruhan terdapat sisa kurang pembiayaan anggaran 

sebesar Rp.5.101.955.671 ,- atau 6.13% dari rencana anggaran 

sebesarRp. 5.899.703.661,- yang terealisasi hanya sebesar   Rp. 

5.559.160.025,- atau 94.23%, karena seluruh persentase 

pencapaian rencana tingkat capaian (target)untuk masing-

masing indikator kinerja kegiatan (output/keluaran, 

outcome/hasil) bernilai 100,00%, dengan rincian sebagai berikut, 

1) Belanja Tidak Langsung (BTL) : 

Kegiatan : Gaji dan tunjangan,serta tambahan penghasilan 

PNS, dengan indikator kinerja kegiatan : input/masukan 

berupa jumlah dana, mempunyai nilai persentase pencapaian 

rencana tingkat capaian (target) sebesar 84.22% dengan 

realisasi sebesar Rp.  

1.341.585.671,00,- dari rencana tingkat capaian (target) 

sebesar Rp. 1.329.648.319,00,-. Untuk indikator kinerja 

lainnya, yaitu : output/keluaran dan outcome/hasilmasing-

masing mempunyai nilai persentase pencapaian rencana 

tingkat capaian (target) sebesar 100,00%. 
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2) Belanja Langsung Non Urusan (BLNU) : 

a) Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat, dengan 

indikator kinerja kegiatan : input/masukan berupa jumlah 

dana, mempunyai nilai persentase pencapaian rencana 

tingkat capaian (target) sebesar 67,50%, karena realisasi 

yang dicapai sebesar Rp. 1.350.000,- dari rencana tingkat 

capaian (target) sebesar Rp. 2.000.000,-. menunjukan 

indikator kinerja lainnya, yaitu : output/keluaran dan 

outcome/hasilmasing-masing mempunyai nilai persentase 

pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 

100,00%. 

b) Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik, dengan indikator kinerja kegiatan : 

input/masukan berupa jumlah dana, mempunyai nilai 

persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 

sebesar 71,91%, karena realisasi yang dicapai sebesar 

Rp. 5.2600.000,- dari rencana tingkat capaian (target) 

sebesar Rp. 37.827133,-. karena indikator kinerja lainnya, 

yaitu : output/keluaran dan outcome/hasilmasing-masing 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 100,00%. 

c) Kegiatan :Penyediaan jasa 

jaminanbarangmilikdaerahdengan indikator kinerja 

kegiatan : input/masukan berupa jumlah dana, 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 99,63%, karena realisasi yang 

dicapai sebesar Rp. 14.944.859,- dari rencana tingkat 
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capaian (target) sebesar Rp. 15.000.000,-. Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat efisiensi karena indikator 

kinerja lainnya, yaitu : output/keluaran dan 

outcome/hasilmasing-masing mempunyai nilai persentase 

pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 

100,00%. 

d) Kegiatan :Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan dinas/operasional, dengan indikator kinerja 

kegiatan : input/masukan berupa jumlah dana, 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 55,46%, karena realisasi yang 

dicapai sebesar Rp. 7.930.400,- dari rencana tingkat 

capaian (target) sebesar Rp. 14.300.000,-. Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar 

Rp.6.506.700,-  atau 52,85% karena indikator kinerja 

lainnya, yaitu : output/keluaran dan outcome/hasilmasing-

masing mempunyai nilai persentase pencapaian rencana 

tingkat capaian (target) sebesar 100,00%. 

e) Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan 

indikator kinerja kegiatan : input/masukan berupa jumlah 

dana, mempunyai nilai persentase pencapaian rencana 

tingkat capaian (target) sebesar 99,98%, karena realisasi 

yang dicapai sebesar Rp. 36.123.000,- sama dengan 

rencana tingkat capaian (target) sebesar Rp. 36.130.000,-

. Sedangkan untuk indikator kinerja lainnya, yaitu : 

output/keluaran dan outcome/hasilmasing-masing 
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mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 100,00%. 

f) Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor, dengan indikator 

kinerja kegiatan : input/masukan berupa jumlah dana, 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 100.00% pembulatan mendekati 

99,98%, karena realisasi yang dicapai sebesar Rp. 

11.958.000,-sama dengan rencana tingkat capaian 

(target) sebesar Rp. 12.000.000,-. Sedangkan untuk 

indikator kinerja lainnya, yaitu : output/keluaran dan 

outcome/hasilmasing-masing mempunyai nilai persentase 

pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 

100,00%. 

g) Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan, dengan indikator kinerja kegiatan : 

input/masukan berupa jumlah dana, mempunyai nilai 

persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 

sebesar 96,39%, karena realisasi yang dicapai sebesar 

Rp. 7.711.300,- mendekati rencana tingkat capaian 

(target) sebesar  Rp. 8.000.000,-. Sedangkan untuk 

indikator kinerja lainnya, yaitu : output/keluaran dan 

outcome/hasilmasing-masing mempunyai nilai persentase 

pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 

100,00%. 

h) Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/ 

penerangan bangunan kantor, dengan indikator kinerja 

kegiatan : input/masukan berupa jumlah dana, 
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mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 99,98%, karena realisasi yang 

dicapai sebesar Rp. 2.999.500,- dari rencana tingkat 

capaian (target) sebesar Rp. 3.000.000,-. Sedangkan 

untuk indikator kinerja lainnya, yaitu : output/keluaran dan 

outcome/hasilmasing-masing mempunyai nilai persentase 

pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 

100,00%. 

i) Kegiatan : Penyediaan PeralatandanPerlengkapanKantor, 

dengan indikator kinerja kegiatan : input/masukan berupa 

jumlah dana, mempunyai nilai persentase pencapaian 

rencana tingkat capaian (target) sebesar 99,96%, karena 

realisasi yang dicapai sebesar Rp. 11.995.500,- dari 

rencana tingkat capaian (target) sebesar Rp. 12.000.000,-

. Sedangkan untuk indikator kinerja lainnya, yaitu : 

output/keluaran dan outcome/hasilmasing-masing 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 100,00%. 

j) Kegiatan : PenyediaanPeralatanRumahTangga, dengan 

indikator kinerja kegiatan : input/masukan berupa jumlah 

dana, mempunyai nilai persentase pencapaian rencana 

tingkat capaian (target) sebesar 99,99%, karena realisasi 

yang dicapai sebesar Rp. 2.999.700,- dari mendekati 

rencana tingkat capaian (target) sebesar Rp. 3.000.000,-. 

Karena indikator kinerja lainnya, yaitu : output/keluaran 

dan outcome/hasilmasing-masing mempunyai nilai 
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persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 

sebesar 100,00%. 

k) Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan, dengan indikator kinerja kegiatan : 

input/masukan berupa jumlah dana, mempunyai nilai 

persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 

sebesar 97,71%, karena realisasi yang dicapai sebesar 

Rp. 4.690.000,- dari mendekati rencana tingkat capaian 

(target) sebesar Rp. 4.800.000,-. Karena indikator kinerja 

lainnya, yaitu : output/keluaran dan outcome/hasilmasing-

masing mempunyai nilai persentase pencapaian rencana 

tingkat capaian (target) sebesar 100,00%. 

l) Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman, dengan 

indikator kinerja kegiatan : input/masukan berupa jumlah 

dana, mempunyai nilai persentase pencapaian rencana 

tingkat capaian (target) sebesar 75,44%, karena realisasi 

yang dicapai sebesar Rp. 27,282.050,- mendekati 

rencana tingkat capaian (target) sebesar Rp. 36.165.000,-

. Sedangkan untuk indikator kinerja lainnya, yaitu : 

output/keluaran dan outcome/hasilmasing-masing 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 100,00%. 

m) Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah, dengan indikator kinerja kegiatan : input/masukan 

berupa jumlah dana, mempunyai nilai persentase 

pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 

99,70%mendekati 100%, karena realisasi yang dicapai 
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sebesar Rp. 121.636.563,- dari rencana tingkat capaian 

(target) sebesar Rp. 122.000.000,-. karena indikator 

kinerja lainnya, yaitu : output/keluaran dan 

outcome/hasilmasing-masing mempunyai nilai persentase 

pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 

100,00%. 

n) Kegiatan : Penyediaan jasa keamanan dan ketertiban 

lingkungan, dengan indikator kinerja kegiatan : 

input/masukan berupa jumlah dana, mempunyai nilai 

persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 

sebesar 99,89%, karena realisasi yang dicapai 

sebesarRp. 98.134.500,- dari rencana tingkat capaian 

(target) sebesar Rp. 98.244.000,-. karena indikator kinerja 

lainnya, yaitu : output/keluaran dan outcome/hasilmasing-

masing mempunyai nilai persentase pencapaian rencana 

tingkat capaian (target) sebesar 100,00%. 

o) Kegiatan : Penyediaan jasa peningkatan pelayanan 

pegawai, dengan indikator kinerja kegiatan : 

input/masukan berupa jumlah dana, mempunyai nilai 

persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 

sebesar 99,72%, karena realisasi yang dicapai sebesar 

Rp. 9.450.000,- dari rencana tingkat capaian (target) 

sebesar Rp. 9.476.400,-. karena indikator kinerja lainnya, 

yaitu : output/keluaran dan outcome/hasilmasing-masing 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 100,00%. 
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p) Kegiatan : PengadaanMeubelair, dengan indikator kinerja 

kegiatan : input/masukan berupa jumlah dana, 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 100%, karena realisasi yang 

dicapai sebesar Rp. 9.000.000,- dari rencana tingkat 

capaian (target) sebesar  Rp. 9.000.000,-. karena 

indikator kinerja lainnya, yaitu : output/keluaran dan 

outcome/hasilmasing-masing mempunyai nilai persentase 

pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 

100,00%. 

q) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, 

dengan indikator kinerja kegiatan : input/masukan berupa 

jumlah dana, mempunyai nilai persentase pencapaian 

rencana tingkat capaian (target) sebesar 97,32%, karena 

realisasi yang dicapai sebesar Rp. 26.233.647,- dari 

rencana tingkat capaian (target) sebesar                            

Rp. 26.956.700,-. Hal ini menunjukan bahwa terdapat 

efisiensi anggaran sebesar Rp.219.300,-  atau 1,12% 

Sedangkan untuk indikator kinerja lainnya, yaitu : 

output/keluaran dan outcome/hasilmasing-masing 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 100,00%. 

r) Kegiatan: Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ 

Operasional, dengan indikator kinerja kegiatan : 

input/masukan berupa jumlah dana, mempunyai nilai 

persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 

sebesar 94,16%, karena realisasi yang dicapai sebesar 
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Rp. 82.114.911,- dari rencana tingkat capaian (target) 

sebesarRp. 87.206.900,-. untuk indikator kinerja lainnya, 

yaitu : output/keluaran dan outcome/hasilmasing-masing 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 100,00%. 

s) Kegiatan : Penyediaan jasa prasarana aparatur, dengan 

indikator kinerja kegiatan : input/masukan berupa jumlah 

dana, mempunyai nilai persentase pencapaian rencana 

tingkat capaian (target) sebesar 99,96%, karena realisasi 

yang dicapai sebesar Rp. 126.934.600,- dari rencana 

tingkat capaian (target) sebesar Rp. 126.980.800,-. Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar 

Rp. 46.200,-  atau 0,04% karena indikator kinerja lainnya, 

yaitu : output/keluaran dan outcome/hasilmasing-masing 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 100,00%. 

t) Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor, dengan indikator kinerja kegiatan : input/masukan 

berupa jumlah dana, mempunyai nilai persentase 

pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 

98,04%, karena realisasi yang dicapai sebesar Rp. 

9.844.000,- dari rencana tingkat capaian (target) sebesar 

Rp. 10.000.000,-. Hal ini menunjukan bahwa terdapat 

efisiensi anggaran sebesar Rp. 156.000,-  atau 1,56% 

karena indikator kinerja lainnya, yaitu : output/keluaran 

dan outcome/hasilmasing-masing mempunyai nilai 
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persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 

sebesar 100,00%. 

u) Kegiatan : Penyusunan laporan  capaian kinerja dan 

ikhitisar realisasi kinerja SKPD, dengan indikator kinerja 

kegiatan : input/masukan berupa jumlah dana, 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 90,87%, karena realisasi yang 

dicapai sebesarRp. 1.064.050,- dari rencana tingkat 

capaian (target) sebesar Rp. 1.171.000,-. karena indikator 

kinerja lainnya, yaitu : output/keluaran dan 

outcome/hasilmasing-masing mempunyai nilai persentase 

pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 

100,00%. 

v) Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan semesteran, 

dengan indikator kinerja kegiatan : input/masukan berupa 

jumlah dana, mempunyai nilai persentase pencapaian 

rencana tingkat capaian (target) sebesar 81,64%,, karena 

realisasi yang dicapai sebesar Rp. 956.000,- dari rencana 

tingkat capaian (target) sebesar Rp. 1.171.000,-. karena 

indikator kinerja lainnya, yaitu : output/keluaran dan 

outcome/hasilmasing-masing mempunyai nilai persentase 

pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 

100,00%. 

w) Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan akhir tahun, 

dengan indikator kinerja kegiatan : input/masukan berupa 

jumlah dana, mempunyai nilai persentase pencapaian 

rencana tingkat capaian (target) sebesar 81,43%, karena 
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realisasi yang dicapai sebesar Rp. 953.500,- dari rencana 

tingkat capaian (target) sebesar Rp. 1.171.000,-. karena 

indikator kinerja lainnya, yaitu : output/keluaran dan 

outcome/hasilmasing-masing mempunyai nilai persentase 

pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 

100,00%. 

x) Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017, 

dengan indikator kinerja kegiatan : input/masukan berupa 

jumlah dana, mempunyai nilai persentase pencapaian 

rencana tingkat capaian (target) sebesar 91,79%, karena 

realisasi yang dicapai sebesar Rp. 972,950,- dari rencana 

tingkat capaian (target) sebesar Rp. 1.060.000,-. Hal ini 

menunjukan terdapat  efisiensi anggaran sebesar Rp. 

87.050,- atau 8,21%, karena indikator kinerja lainnya, 

yaitu : output/keluaran dan outcome/hasilmasing-masing 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 100,00%. 

y) Kegiatan : KursuskursusSingkat/Pelatihan, dengan 

indikator kinerja kegiatan : input/masukan berupa jumlah 

dana, mempunyai nilai persentase pencapaian rencana 

tingkat capaian (target) sebesar 98.84%, karena realisasi 

yang dicapai sebesar Rp. 98.840.000,- dari rencana 

tingkat capaian (target) sebesar Rp. 100.000.000,-. 

karena indikator kinerja lainnya, yaitu : output/keluaran 

dan outcome/hasilmasing-masing mempunyai nilai 

persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 

sebesar 100,00%. 
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3) Belanja Langsung Urusan Wajib/Pilihan (BLUW/P) : 

a) Kegiatan : Penanganan Bantuan sosial tanggap darurat 

bencana bagi KorbanBencanaAlam, dengan indikator 

kinerja kegiatan : input/masukan berupa jumlah dana, 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 99,36%, karena realisasi yang 

dicapai sebesar Rp. 144.047.600,- dari rencana tingkat 

capaian (target) sebesar Rp. 145.000.000,-. karena 

indikator kinerja lainnya, yaitu : output/keluaran dan 

outcome/hasilmasing-masing mempunyai nilai persentase 

pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 

100,00%. 

b) Kegiatan : PelatihanRelawan / 

SatgasPenanggulanganBencana, dengan indikator kinerja 

kegiatan : input/masukan berupa jumlah dana, 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 99,52%, karena realisasi yang 

dicapai sebesar Rp. 99.520.500,- dari rencana tingkat 

capaian (target) sebesar Rp. 100.000.000,-. Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar 

Rp. 479.500,- atau 1,53% karena indikator kinerja lainnya, 

yaitu : output/keluaran dan outcome/hasilmasing-masing 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 100,00%. 

c) Kegiatan : PemulihanSosialPsikologisPascaBencana, 

dengan indikator kinerja kegiatan : input/masukan berupa 
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jumlah dana, mempunyai nilai persentase pencapaian 

rencana tingkat capaian (target) sebesar 94,56%, karena 

realisasi yang dicapai sebesar Rp. 42.554.200,- dari 

rencana tingkat capaian (target) sebesar Rp.45.000.000,-. 

karena indikator kinerja lainnya, yaitu : output/keluaran 

dan outcome/hasilmasing-masing mempunyai nilai 

persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 

sebesar 100,00%. 

d) Kegiatan : Pemetaan Potensi Bencana : input/masukan 

berupa jumlah dana, mempunyai nilai persentase 

pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 

99,79%, karena realisasi yang dicapai sebesar Rp. 

133.431.500,- dari rencana tingkat capaian (target) 

sebesar Rp. 133.707.500,-. Hal ini menunjukan bahwa 

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 276.000,- atau 

0,21% karena indikator kinerja lainnya, yaitu : 

output/keluaran dan outcome/hasilmasing-masing 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 100,00%. 

e) Kegiatan : Koordinasi dan Konsolidasi Tim 

Penanggulangan Bencana: input/masukan berupa jumlah 

dana, mempunyai nilai persentase pencapaian rencana 

tingkat capaian (target) sebesar 99,65   %, karena 

realisasi yang dicapai sebesar Rp.165.177.800,- dari 

rencana tingkat capaian (target) sebesar 

Rp.165.756.000,-. Hal ini menunjukan bahwa terdapat 

efisiensi anggaran sebesar  Rp. 578.200,- atau 0,35% 
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karena indikator kinerja lainnya, yaitu : output/keluaran 

dan outcome/hasilmasing-masing mempunyai nilai 

persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 

sebesar 100,00%. 

f) Kegiatan : PelatihanDamage and Losses Assesment 

(DALA)Bencana, dengan indikator kinerja kegiatan : 

input/masukan berupa jumlah dana, mempunyai nilai 

persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 

sebesar 99,04%, karena realisasi yang dicapai sebesar 

Rp. 99.035.100,- dari rencana tingkat capaian (target) 

sebesar Rp. 100.000.000,-. Hal ini menunjukan bahwa 

terdapat efisiensi anggaran sebesar   Rp.964.900,- atau 

0,96% karena indikator kinerja lainnya, yaitu : 

output/keluaran dan outcome/hasilmasing-masing 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 100,00%. 

g) Kegiatan : Sosialisasi Penanganan DaruratBencana, 

dengan indikator kinerja kegiatan : input/masukan berupa 

jumlah dana, mempunyai nilai persentase pencapaian 

rencana tingkat capaian (target) sebesar 97,85%, karena 

realisasi yang dicapai sebesar Rp. 184.788.000,- dari 

rencana tingkat capaian (target) sebesar Rp. 

188.850.000,-. Hal ini menunjukan bahwa terdapat 

efisiensi anggaran sebesar   Rp. 4.062.000,- atau 2,15% 

karena indikator kinerja lainnya, yaitu : output/keluaran 

dan outcome/hasilmasing-masing mempunyai nilai 
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persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 

sebesar 100,00%. 

 

 

 

h) Kegiatan : Pengelolaan Posko Pusdalops BPBD Kota 

Tasikmalaya, dengan indikator kinerja kegiatan : 

input/masukan berupa jumlah dana, mempunyai nilai 

persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 

sebesar 97,27%, karena realisasi yang dicapai sebesar 

Rp. 194.142.400,- dari rencana tingkat capaian (target) 

sebesar Rp. 199.600.000,-. Hal ini menunjukan bahwa 

terdapat efisiensi anggaran sebesar   Rp. 5.457.600,- 

atau 2,73% karena indikator kinerja lainnya, yaitu : 

output/keluaran dan outcome/hasilmasing-masing 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 100,00%. 

i) Kegiatan : 

PelatihanMasyarakatdalampenguranganresikobencana di 

Kota Tasikmalaya, dengan indikator kinerja kegiatan : 

input/masukan berupa jumlah dana, mempunyai nilai 

persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 

sebesar 99,78%, karena realisasi yang dicapai sebesar 

Rp. 199.550.200,- dari rencana tingkat capaian (target) 

sebesar Rp. Rp. 200.000.000,-. Hal ini menunjukan 

bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar  Rp. 449.800,- 

atau 0,22% karena indikator kinerja lainnya, yaitu : 
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output/keluaran dan outcome/hasilmasing-masing 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 100,00%. 

j) Kegiatan : Pelatihan Tukang kegiatan : input/masukan 

berupa jumlah dana, mempunyai nilai persentase 

pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 

99,46%, karena realisasi yang dicapai sebesar 

Rp.132.962.750,- dari rencana tingkat capaian (target) 

sebesar Rp.135.047.500,-. Hal ini menunjukan bahwa 

terdapat efisiensi anggaran sebesar   Rp. 2.084.750,- 

atau 0,07% karena indikator kinerja lainnya, yaitu : 

output/keluaran dan outcome/hasilmasing-masing 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 100,00%. 

k) Kegiatan : Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan 

dalam Penanggulangan Bencana : input/masukan berupa 

jumlah dana, mempunyai nilai persentase pencapaian 

rencana tingkat capaian (target) sebesar 99,93%, karena 

realisasi yang dicapai sebesar Rp. 69.948.800,- dari 

rencana tingkat capaian (target) sebesar Rp. 70.000.000-. 

Hal ini menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran 

sebesar   Rp. 51.200,- atau 0,07% karena indikator 

kinerja lainnya, yaitu : output/keluaran dan 

outcome/hasilmasing-masing mempunyai nilai persentase 

pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 

100,00%. 
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l) Kegiatan : Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi 

Masyarakat di Kota Tasikmalaya : input/masukan berupa 

jumlah dana, mempunyai nilai persentase pencapaian 

rencana tingkat capaian (target) sebesar 95,27%, karena 

realisasi yang dicapai sebesar Rp. 31.440.650,- dari 

rencana tingkat capaian (target) sebesar Rp.33.000.000,-. 

Hal ini menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran 

sebesar   Rp. 1.559.350,- atau 4,27% karena indikator 

kinerja lainnya, yaitu : output/keluaran dan 

outcome/hasilmasing-masing mempunyai nilai persentase 

pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 

100,00%. 

m) Kegiatan : Penanganan Darurat Bencana, dengan 

indikator kinerja kegiatan : input/masukan berupa jumlah 

dana, mempunyai nilai persentase pencapaian rencana 

tingkat capaian (target) sebesar 91,08%, karena realisasi 

yang dicapai sebesar Rp. 133.562.313,- dari rencana 

tingkat capaian (target) sebesar Rp.146.639.000,-. Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar   

Rp. 13.076.687,- atau 8.92% karena indikator kinerja 

lainnya, yaitu : output/keluaran dan outcome/hasilmasing-

masing mempunyai nilai persentase pencapaian rencana 

tingkat capaian (target) sebesar 100,00%. 

n) Kegiatan : Pemeliharan Sarana dan Prasarana 

Penanggulangan Bencana di Kota Tasikmalaya, dengan 

indikator kinerja kegiatan : input/masukan berupa jumlah 

dana, mempunyai nilai persentase pencapaian rencana 
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tingkat capaian (target) sebesar 99,83 %, karena realisasi 

yang dicapai sebesar Rp.14.974.300,- dari rencana 

tingkat capaian (target) sebesar Rp.15.000.000,-. Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar   

Rp. 25.700,- atau 0,17% karena indikator kinerja lainnya, 

yaitu : output/keluaran dan outcome/hasilmasing-masing 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 100,00% 

o) Kegiatan : Pelatihan Penanganan Darurat Bencana Bagi 

Masyarakat di Kecamatan Cipedes di Kota Tasikmalaya, 

dengan indikator kinerja kegiatan : input/masukan berupa 

jumlah dana, mempunyai nilai persentase pencapaian 

rencana tingkat capaian (target) sebesar 99,57 %, karena 

realisasi yang dicapai sebesar Rp.97.775.600 dari 

rencana tingkat capaian (target) sebesar Rp.98.200.000,-. 

Hal ini menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran 

sebesar   Rp. 424.400,- atau 0,45% karena indikator 

kinerja lainnya, yaitu : output/keluaran dan 

outcome/hasilmasing-masing mempunyai nilai persentase 

pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 

100,00% 

p) Kegiatan : Pelatihan Penanganan Darurat Bencana Bagi 

Masyarakat di Kecamatan Tamansari di Kota 

Tasikmalaya, dengan indikator kinerja kegiatan : 

input/masukan berupa jumlah dana, mempunyai nilai 

persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) 

sebesar 99,63 %, karena realisasi yang dicapai sebesar 
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Rp.79.704.400,- dari rencana tingkat capaian (target) 

sebesar Rp.80.000.000,-. Hal ini menunjukan bahwa 

terdapat efisiensi anggaran sebesar  Rp. 295.600,- atau 

0,37 % karena indikator kinerja lainnya, yaitu : 

output/keluaran dan outcome/hasilmasing-masing 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 100,00% 

 

q) Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Kesiapan Menghadapi Bencana, dengan indikator 

kinerja kegiatan : input/masukan berupa jumlah dana, 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 99,67%, karena realisasi yang 

dicapai sebesar Rp.183.498.193,- dari rencana tingkat 

capaian (target) sebesar Rp.184.100.000,-. Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar   

Rp. 601.807,- atau 0,33% karena indikator kinerja lainnya, 

yaitu : output/keluaran dan outcome/hasilmasing-masing 

mempunyai nilai persentase pencapaian rencana tingkat 

capaian (target) sebesar 100,00% 

r) Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Satgas 

Penanggulangan Bencana di Kota Tasikmalaya, dengan 

indikator kinerja kegiatan : input/masukan berupa jumlah 

dana, mempunyai nilai persentase pencapaian rencana 

tingkat capaian (target) sebesar 98,90%, karena realisasi 

yang dicapai sebesar Rp.196.017.600,- dari rencana 

tingkat capaian (target) sebesar Rp.198.200.000,-. Hal ini 
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menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar  

Rp. 2.420.450,- atau 2,02 % karena indikator kinerja 

lainnya, yaitu : output/keluaran dan outcome/hasilmasing-

masing mempunyai nilai persentase pencapaian rencana 

tingkat capaian (target) sebesar 100,00% 

2. Evaluasi  Kinerja Visi 

Seluruh kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan pada Tahun 

Anggaran 2018 adalah merupakan upaya-upaya yang dilakukan 

untuk mencapai visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Tasikmalaya, yaitu : 

” Mewujudkan Kota Tasikmalaya Sebagai Kota Siaga dan 

Tangguh Dalam Menghadapi Bencana” 

 

B. Aspek Keuangan 

Secara keseluruhan anggaran Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah 

Kota Tasikmalaya untuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar 

Rp. 5.101.955.671,-terdiridari : 

1.  BelanjaTidakLangsung    Rp. 1.341.585.671,- 

2. BelanjaLangsung Non Urusan   Rp. 1.023.830.000,- 

3. BelanjaLangsungUrusanWajib/Pilihan           Rp. 2.736.540.000,- 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1.   Setiap instansi pemerintah  dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan 

tanggungjawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk 

melaksanakan tugas itu. Untuk melaksanakan mandat dari masyarakat umum ini perlu 

adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur. 

2.   Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah suatu media utama dalam 

pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang berisi informasi dan data yang telah 

diolah, dan merupakan wujud tertulis  pertanggungjawaban suatu organisasi instansi 

kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat. Begitupun dengan Laporan 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 ini, disusun sebagai media laporan 

akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah dilaksanakan 

pada Tahun Anggaran 2018 termasuk keberhasilan dan kegagalan dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, disamping itu sebagai acuan dalam 

pengumpulan data untuk pengambilan keputusan, kebijakan yang akurat, lengkap, 

tepat waktu dan konsisten, sehingga perbaikan kinerja tahun berikutnya dapat lebih 

baik.   

3.   Secara keseluruhan  kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 

5.101.955.671,- umumnya berjalan lancar dan sesuai rencana, baik kegiatan Belanja 

Tidak Langsung (BTL) yang jumlah anggarannya sebesar Rp. 1.341.585.000,- Belanja 

Langsung Non Urusan (BLNU) yang jumlah anggarannya sebesar Rp. 1.023.830.000,- 

(terdiri dari 9 program dan 37 kegiatan) maupun kegiatan Belanja Langsung Urusan 

Wajib/Pilihan (BLUWP) yang jumlah anggarannya sebesar  Rp. 2.736.540.000,- (terdiri 

dari 3 program dan 23 kegiatan).  
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4.   Secara keseluruhan efisiensi anggaran Tahun 2018 pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Tasikmalaya adalah sebesar dari rencana anggaran sebesar Rp 

5.101.955.671,- yang terealisir hanya sebesar 94,23%, karena seluruh persentase 

pencapaian rencana tingkat capaian (target) untuk masing-masing indikator kinerja 

kegiatan (output/keluaran, outcome/hasil) bernilai 100,00%. 

5.   Walaupun secara umum kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 berjalan lancar dan sesuai rencana, namun kami 

menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan hambatan yang dapat mengganggu 

kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi aspek : kelembagaan/institusi, 

sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. 

 

B. Saran-saran 

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 

pemecahan masalah yang harus dilakukan  adalah :  

1. Aspek kelembagaan/institusi :  

Sebaiknya lembaga yang menangani lingkungan hidup berupa dinas atau badan 

karena seperti kita maklumi, bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu urusan 

wajib sehingga mempunyai beban kerja yang cukup besar dan kompleks karena 

berkaitan erat dengan semua sektor (lintas sektoral), antara lain sektor : Lingkungan, 

industri, perdagangan, perhubungan, kesehatan, pertanian, pemukiman, kebersihan, 

energi, pertambangan, pendidikan, sosial, kependudukan, dan lain-lain.  

2. Aspek sumber daya manusia : 

Diperlukan adanya penambahan pegawai karena sampai saat ini, dari 14 orang 

pegawai  Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

3. Aspek anggaran : 

Perlu adanya penambahan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Tasikmalaya terutama untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya penanggulangan 

bencana, seperti : pencegahan dini, mitigasi bencana, penangananan kedaluratan 

bencana, rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana  
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4. Aspek sarana dan prasarana : 

Agar disediakan gedung untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Tasikmalaya karena sampai saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Tasikmalaya masih menyewa gedung. Dan untuk menungjang operasional perlu di 

tingkatkan prasarana ( kendara operasional roda 2 dan 4 ) 
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