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BAB IV PENUTUP

 Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja  sasaran strategis dan indikator kinerjautama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014secara keseluruhan sangat berhasil dengan nilai rata-rata capaian kinerja sasaranstrategis sebesar 88.5%. Adapun berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 27indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 23 indikator (83.33% ) dikategorikan"sangat berhasil", 1 indikator (3.703%) dikategorikan "Berhasil", 2 indikator (7.405 %)dikategorikan "Cukup Berhasil", dan 1 indikator (3.703%) dikategorikan " Tidakberhasil".
 Hasil ini tentunya tidak terlepas dari hasil kerja instansional yang ditunjukan olehseluruh SKPD Kabupaten Cilacap yaitu ; Dinas, Lemtekda, Setda, Sekretariat DPRD,Kecamatan, dan Kelurahan yang telah memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuandan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimanatercantum dalam RPJMD Kabupaten Cilacap 2012-2017 dan Rencana Kerja PemerintahDaerah ( RKPD ) Kabupaten CIlacap Tahun 2014.nilai rata-rata capaian kinerja

sasaran strategis dari 11 sasaran strategis adalah 88.5%  dengan kategori  SangatBerhasil. Capaian dari 11 (sebelas) sasaran strategis, sebanyak 7 sasaran (63.64%)dengan kategori Sangat Berhasil. Sebanyak 4 sasaran (36.36%) dengan kategori Berhasil.
 Capaian indikator kinerja utama dari 27 indikator kinerja utama adalah 23 indikatorkinerja utama atau (83,33% ) dikategorikan sangat berhasil, 1 indikator (3.703%)dikategorikan "Berhasil", 2 indikator (7.405 %) dikategorikan "Cukup Berhasil", dan 1indikator (3.703%) dikategorikan " Tidak berhasil".Disadari bahwa adanya keterbatasan kemampuan menyangkut sumber daya yang adadi Pemerintah Kabupaten Cilacap, maka Rencana Kinerja Tahun 2014 belum sepenuhnyadapat terealisir sesuai target yang telah ditetapkan sehingga perlu perhatian pada tahunberikutnya. Tetapi mengingat persentase indikator kinerja sasaran yang tidak berhasiltersebut sangatlah kecil (11.11% ), maka dapat dikatakan hal tersebut tidak memilikipengaruh yang signifikan terhadap pencapaian target kinerja tahun 2014 secara keseluruhan.Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikatoryang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 khususnya untukTahun Anggaran 2014 sebagaimana  dituangkan dalam Keputusan Bupati Cilacap060/1314/11/Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cilacap Nomor166/11/Tahun 2014 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kabupaten CilacapTahun 2012-2017, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaranyang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahandan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milikAllah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya akanmenjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.


