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KABUPATEN BANYUWANGI

Kata Pengantar
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha
Pengasih lagi Maha Panyayang, atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2020 dapat diselesaikan. LKjIP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 disusun
berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2020 yang mengacu pada dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P)
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016–2021. Laporan ini merupakan wujud
pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam
mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel,
serta menciptakan Good Governance dan Clean Government.
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2020 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan potret terhadap
pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 serta sekaligus sebagai
bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
secara berkesinambungan.

Banyuwangi,

Maret 2021

BUPATI BANYUWANGI

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS
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Ikhtisar
Laporan Kinerja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 menyajikan informasi kepada
publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
tahun 2020 yang didasarkan atas Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.
Pengkuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terdiri atas:
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Capaian kinerja indikator kinerja utama tahun keempat (tahun 2020) periode
perencanaan 2016-2021 memberikan gambaran keberhasilan kinerja dalam
pencapaian misi pembangunan Kabupaten Banyuwangi. Ukuran tingkat
ketercapaian dan ketidak-capaian indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab III.

4 INDIKATOR TUJUAN
1
indikator

3
indikator

25%

75%

Kinerja Kurang

Persentase Capaian Indikator Tujuan
3 Indikator Kinerja Utama Tujuan atau 75 %
dengan kategori capaian kinerja Baik dan 1
Indikator Kinerja Utama Tujuan atau 25 % dengan
kategori capaian kinerja Kurang.

Kinerja Baik

Persentase Capaian Indikator Sasaran
3 indikator kinerja utama sasaran atau 18.75 %
dengan kategori capaian kinerja Baik Sekali, 8
indikator kinerja utama sasaran atau 50 %
kategori capaian Baik, 2 indikator kinerja utama
sasaran atau 12.5 % kategori capaian Cukup, dan
3 indikator kinerja utama sasaran atau 18.75 %
kategori capaian kurang.

16 INDIKATOR SASARAN
3
indikator

2
indikator

18,75%

12,5%

Kinerja Kurang

Kinerja Cukup

8
indikator

3
indikator

50%

18,75%

Kinerja Baik

Kinerja Baik Sekali
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ISU STRATEGIS

BANYUWANGI

THE SUNRISE OF JAVA
Banyuwangi yang lebih dulu mendapatkan sinar
mentari berakti tas lebih awal memperoleh lebih
dulu gagasan-gagasan baru untuk menginspirasi
& memberikan kontribusi dalam konstelasi
regional dan nasional
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SUMBER DAYA MANUSIA
Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten paling timur dari Provinsi Jawa Timur dengan
jumlah penduduk pada tahun 2020 menurut hasil sensus penduduk sebanyak 1.708.114 jiwa
yang tersebar pada 25 Kecamatan yang terdiri atas 28 kelurahan dan 189 desa.
Sumber : Sensus Penduduk 2020
(September 2020)
(52,511 jiwa)

Lahir sebelum tahun 1945
usia sekarang 75+ tahun

Boomer

Lahir tahun 1946-1964
usia sekarang 56-74 tahun

Generasi X

Lahir tahun 1965- 1980
usia sekarang 40-55 tahun

Milenial

Lahir tahun 1981- 1996
usia sekarang 24-39 tahun

Generasi Z

Lahir tahun 1997- 2012
usia sekarang 8-23 tahun

PostGen Z

Lahir tahun 2013-dst
usia sekarang s.d 7 tahun

wa)

1 ji

,13

(59

Pre Boomer
(262,346 jiwa)

Persentase jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi tertinggi pada usia Generasi Z 24.85%,
Generasi X 24.72%, dan Milenial 22.67 %. dengan postur penduduk tahun 2020 tersebut
Kabupaten Banyuwangi masuk dalam kategori dengan kondisi masyarakat berusia produktif
lebih banyak dari pada masyarakat berusia nonproduktif atau disebut bonus demogra.
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PEREKONOMIAN
DAERAH
Dampak Pandemi Covid-19 menjadikan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi mengalami
penurunan Tahun 2020 Perekonomian Banyuwangi -3,58.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 -2020

5,84
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-3,58
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Tren pertumbuhan perekonomian Banyuwangi selama kurun waktu 2016-2017 yakni:
Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi diangka 5,38%,
Menguat pada tahun 2017 dan tahun 2018 yang masing – masing tumbuh sebesar
5.45% dan 5.84%.
Pelambatan pertumbuhan ekonomi secara sikikan terjadi pada tahun 2020 yakni
melambat pada angka -3,58%.
INFLASI BANYUWANGI
5

4,04
4
3

3,61
4,04

3,17

3,61
2
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3,13
2,86

2,71

2,04

2,32
2,21

1
0
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Banyuwangi

2019
Jawa Timur

1.74
1.68
1.44

2020

Nasional
Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi

Inasi di Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2020
sebesar 1,74. masuk dalam
kategori inasi ringan. namun
tercatat lebih tinggi dari
inasi Jatim yang mencapai
1.44%. dan di atas rata-rata
nasional yang sebesar 1.68%
pada periode yang sama.
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KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Dampak Pandemi Covid-19 sangat bersar terhadap peningkatan penduduk
miskin di Kabupaten Banyuwangi. Padahal tren positif telah ditunjukkan Kabupaten
Banyuwangi pada tahun tahun sebelumnya dalam penanganan kemiskinan.
Prosentase Penduduk Miskin Tahun 2020
12,28
11,13
9,17

Sejak 2015 persentase kemiskinan di Kab.
Banyuwangi berada di bawah persentase
kemiskinan Provinsi Jatim dan Nasional.
Tahun 2020 akibat dari Pandemi Covid-19,
trend persentase kemiskinan baik di Kab.
Banyuwangi,
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8,77
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10,20
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8,64
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2016

11,46

10,85

2017

Banyuwangi

2018
Jatim

10,19

9,22
8,06
7,52

2019

2020

Nasional

PELAYANAN PUBLIK
Dengan Luas Wilayah Kabupaten Banyuwangi sebesar 5.782,50 Km dan
Kabupaten terluas di Jawa timur, maka Pelayanan Publik Berbasis Teknologi menjadi Tulang
Punggung Kabupaten Banyuwangi dalam menjangkau masyarakat.
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TATA KELOLA PEMERINTAH
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan
terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business
prosess) dan sumber daya manusia aparatur.

Performance Base Organisasi
Penataan kelembagaan di Pemerintah Kabupten Banyuwangi didasarkan pada visimisi yang akan dicapai dalam dokumen perencanaan RPJMD Tahun 2016 -2021
sebagaimana telah direview dan ditetapkan oleh Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Mengenah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021. Penetapan
Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyuwangi serta Perubahan Ke 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor 06 Tahun 2020.
Perubahan Struktur Kelembagaan Kabupaten Banyuwangi
56 SKPD
53 SKPD
R
22 Dinas
19 Dinas
E
6 Badan
6 Badan
V
I
25 Kecamatan
25 Kecamatan
E
W
2 RSUD
2 RSUD
Sekretaris Daerah
Inspektorat
Sekretariat DPRD

810 Jabatan
1 Jabatan ES. II.a.
36 Jabatan ES. II.b.
72 Jabatan ES. III.a.
122 Jabatan ES. III.b.
445 Jabatan ES. IV.a.
134 Jabatan ES. IV.b.

K
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L
E
M
B
A
G
A
A
N

Sekretaris Daerah
Inspektorat

Sekretariat DPRD

754 Jabatan
1 Jabatan ES. II.a.
33 Jabatan ES. II.b.

-56 Jabatan

69 Jabatan ES. III.a.
116 Jabatan ES. III.b.
395 Jabatan ES. IV.a.
140 Jabatan ES. IV.b.
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Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 sebagai penyempurnaan visi, misi,
tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah
sebagai penuntasan terhadap permasalahan dan isu - isu lokal, yang diterjemahkan ke
dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan
berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan
skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan periode Tahun 2016-2021.
Dengan visi Bupati Banyuwangi
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG SEMAKIN
SEJAHTERA, MANDIRI, DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI
PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA”

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar
visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana berikut :

1

Meningkatnya Kualitas SDM Banyuwangi

Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara sik dan mental
akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan
kemandirian suatu daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan
nasional. Peningkatan kualitas SDM terutama diupayakan melalui :
pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia,
layanan kesehatan yang terjangkau, merata dan berkualitas.

2

Meningkatnya Perekonomian Daerah

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi dapat tercapai
melalui pembangungan ekonomi pada 3 basis utama ekonomi Kabupaten
Banyuwangi yaitu:
Pertanian dalam skala luas yang meliputi pertanian tanaman pangan,
perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan, dan hortikultura,
Pariwisata alam dan budaya dengan segala kekhasannya di Banyuwangi,
UMKM dan perdagangan tradisional yang menjadi mata pencaharian
sebagian besar masyarakat.
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Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera
Berlandaskan Semangat Gotong Royong

Semangat gotong royong yang melandasi pergerakan perekonomian
terkandung nilai moral yaitu:
adanya rasa ikhlas untuk berpartisipasi,
kebersamaan dan saling membantu antar sesama karena lebih
mengutamakan kepentingan bersama yang akan berdampak
meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

4

Kemandirian Masyarakat dan Daerah

Mandiri dan majunya suatu daerah tentu bersumber dari kemandirian dan
kemajuan rakyatnya dan oleh sebab itu kemandirian masyarakat adalah
gerbang utama menuju kemajuan dan kesejahteraan. Kemadirian daerah akan
memacu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar dan
mekanisme untuk tetap dapat bertahan dalam situasi krisis.
Merujuk terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021. 5 Misi
politis Bupati Kabupaten Banyuwangi mengalami rekonstruksi kedalam 3 Misi
Pembangunan. Misi Pembangunan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

01

Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang
pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;

02

Optimalisasi sumberdaya untuk mewujudkan daya saing
ekonomi daerah yang berkelanjutan;

03

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih
(Good and Clean Governance) serta layanan publik yang
berkualitas berbasis Teknologi Informasi.
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Perjanjian Kinerja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 yang Berdasarkan visi dan misi
pembagunan daerah yang merujuk pada perubahan RPJMD ditetapkan 4 (empat) tujuan
dan 11 (sebelas) sasaran, sebagai berikut :
Tujuan Strategis 1
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : Target

72.10

Indeks
Pendidikan

Indeks
Kesehatan

Indeks
Purchasing Power
Parity (PPP)

Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya

Meningkatnya

Kualitas dan Akses

Kualitas dan Akses

Pendidikan

Kesehatan

Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Daya
Beli Masyarakat
Terhadap Komuditas
Pangan dan nonPangan

target

target
0.80

0.62

target
0.77

Tujuan Strategis 2
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Perumbuhan Ekonomi: Target

5.90%

Sasaran Strategis 4 Bertambahnya Nilai Investasi

69%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka: Target 3.08%
1. Pertumbuhan Nilai Investasi : Target

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya PDRB
sector unggulan yang berkelanjutan

1. Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan

TARGET
6.45

Sasaran Strategis 6 Meningkatnya
Kualitas Lingkungan Hidup
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

TARGET
6.45%
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Tujuan Strategis 3
Mengentaskan Masyarakat dari Kemiskinan
Angka Kemiskinan: Target

Sasaran Strategis 7
Meningkatnya
Partisipasi
Masyarakat dalam
Pembangunan
1.
2.
3.

Indeks Pembangunan TARGET
Masyarakat (IPMas)
0.69
Indeks Pembangunan TARGET
Gender (IPG)
86.20
Indeks Desa
TARGET
Membangun (IDM)
0.81

7.013

Sasaran Strategis 8
Menjamin
Perlindungan Sosial

Sasaran Strategis 9
Mengurangi
Kesenjangan Tingkat
Pendapatan

Persentase Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)

Indeks Gini

TARGET

0.277

TARGET

0.81

Tujuan Strategis 4
Meningkatkan Kualitas Perlayanan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Target

Sasaran Strategis 10 Meningkatnya
Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan
Kualitas Layanan Publik
1. Nilai SAKIP

Target

A

2. Indeks RB

Target

77

3. Opini WTP BPK terhadap LKPD

Target

WTP

Sasaran Strategis 11 Terciptanya Inovasi
Pemerintah Daerah
Indeks Inovasi Pemerintah Daerah
Target 15750

90,79

AKUNTABILITAS KINERJA
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AKUNTABILITAS KINERJA
Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 berdasarkan indikator
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah bagian dari proses pengendalian
pelaksanaan pembangunan untuk mengetahui keberhasilan Visi Misi Kabupaten
Banyuwangi selama periode 2016-2021 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Banyuwangi sebagaimana telah reviuw pada tahun 2019. Pencapaian tujuan dan sasaran
diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja dengan
kategori capaian kinerja sebagai berikut :

1

2

3

Kurang
(K)

Cukup
(C)

Baik
(B)

55 % sd. 75 %

Lebih dari
75 % sd. 100 %

Kurang dari 55 %

4

Baik Sekali
(BS)
Lebih dari 100 %

Tujuan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM JAWA TIMUR

71,71

Target

72.1

Capaian
97.95%

Capaian
akhir RPJMD

96.81%

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 2016-2020 terus
menunjukkan kinerja yang positif. Pada awal RPJMD tahun 2016 IPM Kabupaten Banyuwangi
masih pada indeks 69,00 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 mencapai
70,62 dengan capaian kinerja sebesar 97.95% atau capaian baik.
Namun demikian IPM Kabupaten Banyuwangi masih menempati urutan 21 dari 38 kabupaten
dan kota di Jawa Timur dan sedikit lebih kecil dengan selisih hanya sebesar 1.09 dari Propinsi
Jawa Timur. Capaian kinerja ini cukup bagus mengingat pada tahun 2020 terjadi pandemi
Covid-19 yang berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat dan IPM Kabupaten
banyuwangi masih menunjukkan status pembangunan manusia dalam kategori menengah
keatas.
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Tujuan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
didukung oleh tiga sasaran, yakni :
- Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan

Sasaran Ke-1: - Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Target

0.62

Capaian
95.97%

Capaian
akhir RPJMD

95.24%

Indeks pendidikan Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2020 mengalami peningkatan dari
tahun sebelumnya dengan capaian kinerja sebesar 95.97 % atau kategori capaian baik. Indeks
Pendidikan banyuwangi tahun 2020 dicapai dari 2 komponen yaitu harapan lama dengan
indeks sebesar 0.711 dan Rata-rata Lama Sekolah dengan indeks sebesar 0.48.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan terus memastikan kualitas dan akses pelayanan
bidang pendidikan bagi anak - anak Banyuwangi tetap terjamin meskipun di tahun 2020
merupakan tahun yang sangat berat bagi dunia pendidikan karena pandemi Covid-19,
sehingga terdapat batasan-batasan dan penyesuaian – penyesuaian dengan kondisi yang ada.
Pencapaian kinerja tidak terlepas dari inovasi – inovasi dibidang pendidikan diantaranya:
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Melaksanakan gerakan masyarakat penuntasan Tributa dan Pemungutan Siswa Putus
Sekolah (Gempita Perpus) yang kegiatannya melibatkan Forimda, Forpimka, dan semua
stekhorder di bidang pendidikan;
Melaksanakan Program inovasi – inovasi dibidang pendidikan diantaranya Gerakan
Angkat Anak Putus Sekolah dan Siswa Asuh Sebaya (SAS), pemberian uang saku dan uang
transport bagi siswa tidak mampu, smart better dan sahabat dikmas, gempita perpus, dan
agagepinter agar anak usia sekolah bisa terus mengenyam pendidikan terutama bagi
kalangan kurang mampu, dan program- program inovasi pendidikan ini telah mendapak
penghargaan dari pemerintah pusat di tahun sebelumnya dan tetap konsisten
dikembangkan hingga sekarang.
Upaya perbaikan kinerja untuk menunjang peningatan kualitas dan akses Pendidikan :

1. Pendataan Anak usia sekolah Tidak sekolah serta adanya pendataan penduduk yang
belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah;

2. Menekan angka putus sekolah dan tidak sekolah pada anak usia 7-18 tahu;
3. Pelaksanaan Program Wajib Belajar pendidikan dasar 12 tahun;
4. Adanya tim penuntasan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun mulai tingkat
Desa sd tingkat Kabupaten;

5. Pembentukan satgas sahabat Dimas yang akan melakukan pendataan anak usia
sekolah tidak sekolah serta penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan
menengah

6. Mengoptimalkan program SMART BETTER
7. Melakukan sensus tingkat pendidikan penduduk
8. Mengoptimalkan pelaksanaan pemberian beasiswa
melalui program SAS, GARDA AMPUH, pemberian uang
sak dan trasnport bagi siswa miskin

9. Peningkatan kapasitas tenaga pendidikan dan
peningkatan kualitas kualitas penyelenggaraan
pendidikan;

10. Pendampingan dan fasilitasi akreditasi
(menghadirkan narasumber Nasional / Propinsi
/ Badan Akreditasi Nasional) guna mendorong
agar lembaga siap untuk mengikuti penilaian
akreditasi.
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Sasaran Ke-2:

- Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan (Indeks Kesehatan)
- Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Kesehatan

Target

0.78

Capaian
97.38%

Capaian
akhir RPJMD

96.30%

Tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 menjadi tantangan yang luar biasa bagi
bidang kesehatan, namun demikian capaian kinerja Indeks Kesehatan sebesar 97.38% atau
kategori capaian baik. Capaian kinerja ini didapat dari membandingkan capaian realisasi
Indeks Kesehatan tahun 2020 sebesar 0.78 dengan target yang telah ditetapkan sebesar 0.80.
Tren kinerja positif juga dicapai dari tahun 2016 - 2020 (5 tahun). Ini mengindikasikan upaya
yang dilakukan pemerintah dalam penanganan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi sudah
Baik dengan dukungan kinerja :
Kesehatan Masyarakat, ditopang dari:

1. Sinergitas lintas program, lintas sektor
dan stakeholder ter kait dalam
pembangunan bidang kesehatan;

2. Akses fasilitas pelayanan kesehatan
dan pembangunan kesehatan sebagai
p r i o r i t a s k e g i a t a n Pe m e r i n t a h
Kabupaten Banyuwangi Peningkatan
tersebut ditunjang dengan adanya
inovasi layanan kesehatan dimana
layanan Puskesmas dengan metode
“Jemput Bola Rawat Warga”.

3. Upaya promotif dan prefentif di Puskesmas dan jaringannya;

Puskesmas dan jaringannya bukan lagi menjadi tempat kunjungan orang sakit melainkan
lebih dikembangkan lagi menjadi tempat berkunjungnya orang sehat, perubahan
paradikma Puskesmas menjadi Mall Orang Sehat disetiap Puskesmas di Kabupaten
Banyuwangi adalah sebagai upaya promotif dan prefentif dalam rangka konsultasi
terkait bidang kesehatan dan pengecekan kesehatan masyarakat.
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·Kesejahteraan Ibu dan Anak, dukungan Inovasi :
1.

Laskar SAKINA (Stop Angka Kematian Ibu dan Anak) yang bertujuan untuk mengurangi
risiko kematian ibu hamil dan anak serta meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan
keluarga lewat kelas ibu hamil;
2. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Ambulance Desa dan
manajemen rujukan dini serta meningkatkan mutu Antenatal Care (ANC) untuk mendeteksi
lebih awal faktor resiko kehamilan.
3. Mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera melalui Keluarga Berencana “inovasi
Bangga Kencana”.
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Pangan dan Non-Pangan
Sasaran Ke-3: -- Indikator
Kinerja Sasaran : Indeks Purchasing Power Parity (PPP)
SASARAN

Meningkatnya
Daya Beli
Masyarakat
Terhadap
Komuditas
Pangan dan NonPangan

KINERJA
UTAMA

TARGET
2020

REALISASI

CAPAIAN

Indeks
Purchasing
Power
Parity
(PPP)

0,77

0,76

98,7

TARGET AKHIR
CAPAIAN
RPJMD 2021

0,78

97,44

Indeks Purchasing Power Parity (PPP) Kabupaten Banyuwangi sebesar 0.76 pada tahun 2020
dari target yang telah ditetapkan sebesar 0.77, sehingga capaian kinerja pada sasaran
meningkatnya daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non-pangan (PPP)
dengan indikator Indeks Purchasing Power Parity (PPP) sebesar 98.70 % atau capaian kinerja
tahun 2020 kategori baik.
Pengeluaran perkapita tahun 2020(000 rupiah)

Tahun 2020, pengeluaran per kapita masyarakat Banyuwangi mencapai Rp12,14 juta per
tahun diatas pengeluaran per kapita Propinsi Jawa Timur yakni sebesar 11,60 juta per tahun.
Pengeluaran per kapita menggambarkan standar hidup layak yang ditentukan dari nilai
pengeluaran per kapita dan paritas daya beli 66 komoditas makanan dan 30 komoditas non
makanan
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Tujuan 2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Indikator Kinerja Tujuan: Perumbuhan Ekonomi

Target

5.9

Capaian
-60.68%

Capaian
akhir RPJMD

-60.27%

Pelambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi secara sikikan terjadi pada tahun
2020 yakni melambat -3.58. Permasalahan melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun
2020 merupakan dampak dari adanya pandemi covid-19 yang mengguncang semua aspek
bukan hanya pada kesehatan tetapi juga merambah pada perekonomian.
Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
ditopang oleh 3 sasaran, yakni :
- Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan yang Berkelanjutan
Sasaran Ke-4: - Indikator Kinerja Sasaran : Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan
SASARAN

KINERJA
UTAMA

TARGET
2020

Meningkatnya PDRB
sector unggulan
yang berkelanjutan

Pertumbuhan
PDRB Sektor
Unggulan)

6.45 %

REALISASI

1.47

CAPAIAN

22.79

TARGET AKHIR
CAPAIAN
RPJMD 2021

7.02 %

20.94

PDRB Sektor Unggulan Kabupaten banyuwangi tahun 2020 terdampak oleh pandemi Covid 19
dan menjadi penyumbang penurunan pertumbukan ekonomi di Banyuwangi. Capaian kinerja
pada sasaran ini hanya sebesar 22.79 atau berkinerja kurang. Hambatan dan dukungan PDRB
Sektor Unggulan Kabupaten banyuwangi diantaranya :
Sektor Industri Olahan
1. Melaksanakan peningkatan daya saing IKM melalui peningkatan kemampuan teknologi

industri, penguatan SDM, perluasan pasar, peningkatan nilai tambah produk, serta fasilitasi
standarisasi dan HKI. Diharapkan dari kegiatan ini dapat menyumbang pertumbuhan
ekonomi di sektor industri olahan;
2. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi wilayah dalam mendukung sektor

pariwisata melalui pengembangan sentra dan klaster industri olahan dan kreatif berbasis
pertanian.
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Sektor Usaha Mikro

UKM merupakan bagian penting dalam laju perekonomian masyarakat, meningkatnya UKM
membantu dalam penciptaan lapangan kerja baru dan pendukung pendapatan rumah tangga.
Namun UKM perlu perhatian khusus, informasi yang tepat dan akurat, agar UKM dapat memiliki
jaringan bisnis dan jaringan pasar yang berkembang. Beberapa program dan kegiatan yang
maksanakan yakni:
1. Program penumbuhan Wirausaha Baru dengan kegiatan :

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan, dengan melaksanakan pelatihan bagi
usaha mikro dalam rangka penumbuhan wirausaha baru
2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkungan Usaha Mikro dengan kegiatan:
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat.
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro dengan kegiatan:

Fasilitasi Promosi Hasil Produksi Usaha Mikro, diantaranya melalui :
Banyuwangi mall, situs belanja online yang khusus berisi produk-produk UMKM
Banyuwangi yang kualitasnya teruji;
Berbagai stimulan dan promosi terus digulirkan untuk meningkatkan daya saing UMKM
yaitu dengan menggerakkan UMKM lewat pariwisata. Sebab pariwisata memberikan
dampak langsung bagi perputaran UMKM, mulai dari kuliner, oleh-oleh, penginapan
dan homestay.
Pengembangan Saran Pemasaran Hasil Produksi Usaha Mikro, dengan melalui
pelaksanaan pelatihan pemasaran dan desain produk untuk menambhan nilai produk.
Penguatan Fasilitas Pendamping dan Konsultasi Usaha Mikro, merupakan
pengembangan ekonomi kreatif melalui pendampingan, penguatan manajemen,
pelatihan dalam penguatan ekonomi produktif
Sektor Pertanian

Hambatan Sektor Pertanian dalam PDRB tidak mencapai target dikarenakan:
Adanya alih fungsi lahan sehingga mengecilkan jumlah luasan sawah dan produksi
pertanian;
Sistem budidaya petani yang masih belum sesuai dengan Good Agricultural Practices (GAP)
adalah salah satu sistem sertikasi dalam praktik budidaya tanaman yang baik sesuai
dengan standart yang ditentukan, seperti halnya dalam budidaya tanaman baik pangan,
hortikultura maupun perkebunan.
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Perbaikan kinerja kedepan yang akan dilakukan :
1. Perumusan regulasi yang jelas dan tegas serta konsisten dalam implementasi penetapan
tata ruang sehingga mampu mempertimbangkan lahan - lahan subur produktif dari
ancaman alih fungsi lahan. Juga adanya sinergitas dan sinkronisasi program antar sektor
atau stakeholders;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tanaman yang

memadai, terutama penggunaan musuh alami dan agensi hayati sebagai bagian dari
upaya aplikasi pertanian organik;
3. Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), berdampak pada

peningkatan produktivitas dan perilaku petani dalam mengelola tanamannya;
4. Mendorong petani untuk mampu memproduksi komoditasnya yang bisa bersaing dengan

produk impor, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya melalui penerapan good
agriculture practices. Untuk itu dilakukan berbagai kegiatan sekolah lapang yaitu Sekolah
Lapang Pengelolaan Tanaman Terbaru (SLPTT), Sekolah Lapang Pengendalian Hama
Terpadu (SLPHT), dan Sekolah Lapang Goods Handling Practice (SLGHP) sehingga produk
yang dihasilkan secara kualitas tidak kalah dengan produk luar negeri serta akan diterima
sebagai produk yang layak ekspor;

5. Pengendalian pengganggu tanaman dilaksanakan dengan penerapan sistem SPOT-SPOT,

yaitu pengendalian OPT dilakukan secara dini, serentak, massal dan berkelanjutan pada
hamparan yang luas, sehingga gejala serangan tidak sampai meluas;
6. Memperkuat kelembagaan petani / kelompok tani sehingga mampu mengakses

permodalan secara mandiri melalui program pengembangan agribisnis pedesaan;
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7. Menghimbau petani / kelompok tani untuk melakukan pengaturan pola tanam yang

serentak dan melakukan pergiliran (rotasi) tanaman secara konsisten dan berkelanjutan;
8. Mendorong petani / kelompok tani agar membangun kerjasama kemitraan dengan para

pedagang atau perusahaan dengan prinsip saling menguntungkan;
9. Gerakan SPOT – STOP yang senantiasa dilaksanakan secara dini, serentak dan massal

sehingga serangan organisme pengganggu tanaman tidak sampai meluas serta penerapan
sistem tanam jajar legowo dan penggunaan benih bersertikat;
10. Melakukan fasilitas pengadaan alat pasca panen seperti power thresher dan pemipil

jagung kepada kelompok tani secara bertahap;
11. Melakukan pengawalan teknologi pemupukan secara bijaksana, menggalakkan

penggunaan pupuk organik kepada petani, pengembangan pertanian organik dan
tanaman pakan ternak;
12. Melakukan penanaman pohon secara berkelanjutan melalui program Indonesia menanam

dengan 1 milyar pohon, atau program one man one tree, serta melakukan penyuluhan
kepada masyarakat akan pentingnya melakukan konservasi hutan dan lahan;
13. Mengoptimalkan kegiatan peningkatan jalan usaha tani, jalan produksi, jaringan irigrasi

tingkat usaha tani, jaringan irigasi pedesaan, dam parit, jaringan irigrasi air tanah, jaringan
irigrasi air permukaan dan sumur bor;
14. Mendorong berdirinya kelembagaan perbenihan yang dikelola sendiri oleh petani melalui

kelompok tani / gabungan kelompok tani serta mendorong terbagunnya pola kemitraan
perbenihan dengan swasta;
15. Bersinergi dengan program nasional melalui kegiatan sekolah lapang sehingga mendorong

petani untuk meningkatkan produksi dan perluasan areal tanaman;
16. Mengoptimalkan fasilitas teknologi dan alat pasca panen guna peningkatan nilai tambah

dan penanganan pasca panen;
17. Mengoptimalkan tenaga penyuluh pertanian yang ada serta merekrut petugas

pendamping penyuluh pertanian serta pelayanan kesehatan hewan;
18. Meningkatkan sosialisasi regulasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan

berkelanjutan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kawasan Banyuwangi
yang telah disusun dan dituangkan dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan;
19. Perluasan jaringan pemasaran melalui kegiatan promosi, pameran, dan kontes di dalam

maupun di luar negeri serta mendorong usaha agri bisnis dan perkebunan rakyat, Negara,
serta swasta untuk melakukan diversikasi komoditas.
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Sektor Perdagangan
Faktor penyebab tidak tercapainya capaian kinerja adalah:
Pangsa pasar pada sektor perdagangan mengalami penurunan dikarenakan melemahnya
perekonomian nasional dan dunia. Hal ini berdampak pula pada sektor perdagangan di
Kabupaten Banyuwangi;
Promosi dan kebijakan manajemen pemasaran belum dilaksanakan secara optimal
sehingga kalah bersaing dengan daerah lain;
Iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif bagi sektor perdagangan.
Upaya perbaikan kinerja yang perlu dilakukan:
1. M e m p e r k u a t p a s a r l o k a l d a n

mengembangkan pasar regional,
nasional maupun internasional melalui
fasilitasi kerjasama kemitraan dalam
rangka perluasan jejaring pemasaran
antar daerah dan pengembangan
ekspor serta pembangunan dan
revitalisasi pasar rakyat dan
pembatasan pasar modern;
2. Optimalisasi teknologi informasi

sebagai sarana early warning system
p e n ge n d a l i a n  u k t u a s i h a r ga
komoditas melalui penguatan aktitas
stabilisasi harga komoditas yang
sinergis dengan Tim Pengendali Inasi
Daerah (TPID);
3. Penguatan sinergitas antar stakeholder untuk menghadapi persaingan usaha pada ekonomi

global dan penguatan tertib niaga melalui pembangunan iklim dunia usaha yang kondusif
dan budaya tertib niaga untuk pengembangan dunia usaha;
4. Memanfaatkan Banyuwangi Festival untuk menjaring dan memperkenalkan hasil produknya

kepada para konsumen.
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Sektor Pariwisata

Kesiapan destinasi wisata dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai Cleanness, Healthy,
Safety, dan Environment (CHSE) menjadi penting guna menekan covid-19 pada sektor
pariwisata. Kabupaten Banyuwangi berhasil terpilih menjadi salah satu kota/kabupaten tujuan
perjalanan dinas Kementerian/Lembaga se-Indonesia berdasarkan Surat dari Kemenko
Marves Republik Indonesia. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi
tahun 2020 mencapai 2.384.995 orang/wisatawan.
Namun demikian pandemi covid-19 tetap berdampak kepada sektor kepariwisataan
Kabupaten Banyuwangi dikarenakan :
Pembatasan perjalanan wisatawan baik domestik dan mancanegara hingga menyebabkan
turunnya angka kunjungan wisatawan dan hunian hotel;
Dari sisi pelaksanaan kegiatan kepariwisataan, ditiadakannya kegiatan banyuwangi
festival sehingga otomatis melumpuhkan perputaran ekonomi pelaku wisata pada saat
event festival.
Upaya perbaikan kinerja ke depan yang perlu dilakukan :
1. Fokus kegiatan pada upaya pemulihan sektor pariwisata mulai dari penerapan CHSE baik
di destinasi wisata, hotel/penginapan, restoran/rumah makan, guide, tour travel dan
pelaku wisata lainnya bersamaan dengan terpilihnya Banyuwangi sebagai salah satu
destinasi tujuan travel bubble oleh kementerian pariwisata;
2. Strategi penyelenggaraan kegiatan banyuwangi festival dilaksanakan melalui hasil

analisa dan prediksi proses vaksinasi covid, hingga pergerakan wisatawan domestik dan
mancanegara kembali normal maka hingga bulan agustus gelaran festival akan fokus pada
event yang tidak mendatangkan wisatawan (virtual dan konten), dan mulai september giat
banyuwangi festival yang mengundang orang akan mulai dilaksanakan.
3. Optimalisasi ekonomi kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata
4. Mewujudkan wisata desa yang green dan natural untuk menggerakkan ekonomi pedesaan.

Sasaran Ke-5:

- Bertambahnya Nilai Investasi
- Indikator Kinerja Sasaran ke-1: Pertumbuhan Nilai Investasi

Target

69

Capaian
10.75%

Capaian
akhir RPJMD

10.60%
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Berdasarkan data National Single Window For Investment (NSWI)Nilai Realisasi Investasi
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 sebesar Rp. 4,20 Trilyun. Sedangkan jika dibandingkan
dengan Tahun 2019 Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2020
mengalami Peningkatan yaitu sebesar Rp. 0,29 Trilyun atau tumbuh sebesar 7.42%.
Penyebab capaian kinerja yang tidak maksimal pada tahun 2020 diantaranya merupakan
dampak dari:
A. Belum selesainya penanganan pandemi Covid-19 berpengaruh langsung terhadap

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi ditandai dengan investasi yang sudah
masuk di Kabupaten Banyuwangi belum direalisasikan atau berhenti karena faktor
Pandemi Covid-19;
B. Belum adanya Percepatan Pengelolaan Kawasan Industri Strategis dan Potensi Unggulan

Daerah;
C. Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal melalui Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Data Pertumbuhan Nilai Investasi Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi Jawa Timur
dan Tingkat Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2020
No

Tahun

1

2019

realisasi Investasi
Nasioanal (Rp. Trilyun )

2020
2
Pertumbuhan

Realisasi Investasi Jawa
Timur (Rp. Trilyun )

Realisasi Investasi
Kabupaten Banyuwangi
(Rp. Trilyun )

809,60

58,45

3,91

826,30

78,3

4,20

33,96

7.42

2,06

(%)

Capaian pertumbuhan nilai investasi kabupaten banyuwangi Tahun 2020 lebih tinggi dari
Pertumbuhan Nilai Investasi Nasional tetapi lebih rendah dari pada Pertumbuhan Nilai Investasi
Tingkat Jawa Timur.
Perbaikan kinerja yang perlu dilakukan, antara lain:
a
Peningkatan
Kualitas dan
Kuantitas
Kegiatan
Promosi
Investasi di
Tingkat
Propinsi dan
Nasional;

b
Percepatan
Penetapan dan
Implementasi
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Banyuwangi
tentang
Pemberian
Insentif dan
Kemudahan
Penanaman
Modal di
Kabupaten
Banyuwangi;

c

d

e

e

f

Percepatan
Penetapan dan
Implementasi

Peningkatan

Peraturan

Profesionalisme

Daerah

SDM atau

Kabupaten

Petugas

Banyuwangi

Layanan

tentang Rencana

Pelayanan

Umum

Penanaman

Penanaman

Modal;

Modal (RUPM)
Kabupaten
Banyuwangi;

Peningkatan
Kuantitas dan
Kualitas
Sarana
Prasarana
yang Memadai
dalam rangka
Penyelenggara
an Pelayanan
Penanaman
Modal;

Penyempurnaan
Kebijakan
Pelayanan
Penanaman
Modal;

Optimalisasi
Pemeliharaan,
Pengembangan
dan
Pemanfaatan
Sistem
Infomasi
Pelayanan
Publik (SIPP)
baik Elektronik
maupun Non
Elektronik;
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Indikator Kinerja Sasaran ke -2 : Tingkat Pengangguran Terbuka

Target

3.08

Capaian
26.62%

Capaian
akhir RPJMD

20.81%

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 sebesar 5,34% dengan
capaian kinerja sebesar 26,62% atau kategori capaian kurang. Jika dilihat dari tren selama 5
Tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyuwangi terus mengalami
peningkatan atau pengangguran semakin banyak.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tidak mencapai target dikarenakan :
A. Jumlah pencari kerja terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk,

demikian pula laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi
peluang pasar kerja serta tidak terlepas dari kecenderungan terus meningkatnya tamatan
lembaga – lembaga pendidikan formal;
B. Meningkatnya jumlah pencari kerja, sedangkan pertumbuhan lapangan kerja baru masih

belum memadai, akibatnya pengangguran semakin meningkat seiring dengan
ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan penciptaan lapangan
kerja;
C. Kontribusi ekonomi global dan nasional yang belum pulih memaksa industri dan Usaha

Mikro Kecil (UKM) melakukan penghematan (esiensi);
D. Meningkatnya jumlah pencari kerja khususnya lulusan sekolah menengah kejuruan tidak

diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia sehingga mempengaruhi jumlah
pengangguran di usia produktif;
E. Jumlah pencari kerja terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk,

demikian pula laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi
peluang pasar kerja serta tidak terlepas dari kecenderungan terus meningkatnya tamatan
lembaga – lembaga pendidikan formal.
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Perbaikan kinerja yang akan dilakukan :
a. Menjalin kerja sama dengan perusahaan berskala nasional agar membuka dan memberi
kesempatan lowongan pekerjaan;
b. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan pencari kerja sehingga mampu bersaing

dalam dunia kerja;
c. Memberikan reward / insentif kepada perusahaan, industri dan UMKM yang dapat

menyerap tenaga kerja;
d. Mendorong penciptaan wirausaha / lapangan kerja / kesempatan kerja baru;
e. Meningkatkan dan mendorong kewirausahaan agar lebih maju dan berkembang yaitu

dengan memberikan stimulus berupa bantuan akses pinjaman kepada perbankkan;
f. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada para investor untuk berinvestasi yang

sebesar- besarnya di Kabupaten Banyuwangi.

Sasaran Ke-6:

- Meningkatnya Kualitas Lingkungan
- Indikator Kinerja : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Target

68.39

Capaian
akhir RPJMD

Capaian
100.39% 100.39%

Capaian kinerja Indeks lingkungan hidup kabupaten Banyuwangi tahun 2020 sebesar 100.39% (Kategori Baik
Sekali) dari indikator sasaran indeks kualitas lingkungan hidup yang ditargetkan sebesar 68.39 % dan
terealisasi sebesar 68.66 %. Tren indeks kualitas lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dari tahun
2016 hingga 2020 terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2020 kenaikan tertinggi terjadi yakni
sebesar 1.43% dari tahun sebelumnya.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terbentuk dari 3 indikator yakni Indeks kualitas tutupan lahan, Indeks kualitas
udara, dan indeks kualitas air.

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas
Tutupan Lahan

Indeks Kualitas
Udara

Indeks Kualitas Air

68.66

61.59

85.23

59.17
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Langkah2/Strategi/Kebijakan/Inovasi yang telah dilaksanakan :
1

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Pelatihan Pengolahan Sampah, dan Merdeka Dari Sampah

2. Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan Sampah
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

antara lain : BOP rumah kompos, Pengadaan tempat sampah plastik besar (roda) Desa
Jambesari dan Grogol Kecamatan Giri, Pengadaan Truck Armoll, Pembangunan TPST
3R Desa Tamansari Kecamatan Licin, Pengadaan Kendaraan roda tiga, Pengadaan alat
pengolah sampah menjadi listrik
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
5. Rehabilitasi Lahan/Tanah Kritis

antara lain: Kegiatan penanaman dilahan/tanah kritis, Kegiatan Agroforestri.
Tujuan Mengentaskan Masyarakat Dari Kemiskinan
Indikator kinerja Tujuan: Angka Kemiskinan

8,79

8,64
7,8

2016

2017

2018

8,06
7,52
2019

Target

7.013

Capaian
85.07%

Capaian
akhir RPJMD

76.97%

2020

Angka Kemiskinan Banyuwangi pada tahun 2020 sebesar 8.06% dengan capaian kinerja
sebesar 85.07 dari target yang telah ditetapkan atau berkinerja Baik. Namun bila di
bandingkan dengan tahun 2019 angka kemiskinan Banyuwangi mengalami peningkatan 1.047
poin. Peningkatan kemisikanan di Banyuwangi disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang
berdampak pada ekonomi dan pendapatan masyarakat. Dimana pandemi Covid-19 membuat
aktivitasekonomi
Perbandingan angka
kemiskinan Kabupaten
Banyuwangi masih
dibawah Kabupaten
sekitar dan Propinsi Jawa
Timur.
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Sasaran Ke-7:

- Mengurangi Kesenjangan Tingkat Pendapatan
- Indikator Kinerja : Indeks Gini

Target

0.277

Capaian
80.87%

Capaian
akhir RPJMD

80.00%

Capaian kinerja Mengurangi Kesenjangan Tingkat Pendapatan Kabupaten Banyuwangi
Berkinerja Baik, halm ini ditunjukkan dengan capaian kinerja Indeks Gini pada tahun 2020
sebesar 80.87% dan mengalami tren penurunan bila dibandingka dengan tahun 2019 yakni
sebesar 0.03.
Indeks Gini, merupakan salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan
yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara
populasi dan menggambarkan kesenjangan antar wilayah. Semakin besar atau banyak jumlah
Indeks Gini, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerjanya tidak tercapai.
Upaya yang dilakukan untuk menurunkan indeks gini, meliputi :
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Banyuwangi yaitu pendidikan yang
berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia, serta layanan kesehatan yang
terjangkau, merata dan berkualitas;
Meningkatkan perekonomian daerah yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang merata
sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai dengan peningkatan pertumbuhan
ekonomi. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting dalam peningkatan
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita, tercapainya
pembangunan ekonomi akan berdampak kepada peningkatan perekonomian. Basis
ekonomi Banyuwangi diletakkan pada 3 komponen utama yaitu:
1. Pertanian dalam skala luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan dan

kelautan, kehutanan, perkebunan, dan hortikultura;
2. Pariwisata alam dan budaya dengan segala kekhasannya di Banyuwangi;
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perdagangan tradisional yang

menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat.
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Sasaran Ke-8:

- Menjamin Perlindungan Sosial
- Indikator Kinerja : Persentase Angka Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Target

12.3

Capaian
62.6%

Capaian
akhir RPJMD

60.33%

Selain masalah kemiskinan dan pengangguran adanya pandemi Covid-19 ini membuat
penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Banyuwangi meningkat dari 11.59
pada tahun sebelumnya menjadi 16.9 pada tahun 2020, dengan capaian kinerja sebesar
62.60% atau berkategori cukup.
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilakukan pemerintah
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yakni dengan meningkatkan sarana dan prasarana
penanganan PMKS dengan memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan sosial, bantuan
diberikan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun pemerintah pusat sebagai bantalan
sosial.
Perbaikan kinerja dalam menekan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial adalah dengan perlu
mengoptimalkan potensi sumberdaya
kesejahteraan sosial dengan cara
memberikan pelatihan untuk
meningkatkan SDM, meningkatkan
pembinaan dan rehabilitasi sosial.

Sasaran Ke-9:

- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
- Indikator Kinerja ke-1: Indikator Indeks Pembangunan
Masyarakat (IPMas)

Target

0.69

Capaian
104.64%

Capaian
akhir RPJMD

103.14%
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Capaian Kinerja Sasaran startegis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan dengan Indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2020 sebesar 104.69% atau berkinerja baik sekali, pencapaian kinerja ini
didapat dari target yang ditetapkan sebesar 0.69 dan terealisasi sebesar 0.722. tren IPMas
Kabupaten Banyuwangi terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 ini mengartikan
bahwa pembangunan masyarakat di Banyuwangi terus mengalami perbaikan.
Tren Indek Pembangunan Masyarakat Berdasarkan Dimensi

Dimensi Gotong
Royong dan Toleransi
berkategori baik
Dimensi rasa aman
mengalami
penurunan akibat
pandemi COVID-19

Strategi dan inovasi yang dilakukan agar Indeks Rasa Aman mencapai melebihi target
adalah :
Untuk menjaga rasa aman tetap terpelihara dengan baik, pemerintah Kabupaten
Banyuwangi telah berkominten dengan masyarakat untuk menjaganya yaitu dengan
meningkatkan dan mengoptimalkan citra aparatur Satuan Polisi Pamong Praja menuju
profesionalisme pengabdian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga
tanggung jawab terhadap masing – masing urusan dapat terpantau, terukur, dan
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
Melaksanakan kegiatan patroli secara rutin lewat program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan, kegiatan pengendalian keamanan lingkungan terlebih dapa
tempat tempat keramaian dikarenakan pada masa covid-19;
Melaksanakan program pemberdayaan dan pengembangan potensi satuan linmas,
kegiatan penyuluhan dan pembinaan sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya
kerusuhan dan kegiatan pengamanan kepada masyarakat dikondisi pandemi covid 19
Melaksanakan program peningkatan penegakan peraturan daerah lewat kegiatan
penegakan peraturan; dan
Melaksanakan peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya bencana lewat
penyuluhan pencegahan bencana.
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Pelaksanaan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Destana adalah sebuah
konsep membangun komunitas sadar bencana yang dikembangkan oleh Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi untuk mengurangi / mengantisipasi resiko dampak bencana.
Dengan konsep ini telah mengurangi resiko bencana dan menggantikan posisi dari
menanggulangi kedaruratan bencana.
Terbentuknya tim-tim Relawan Peanggulangan Bencana di Kawasan Rawan Bencana.
Melaksanakan kegiatan ATC 247 (Aksi Tanggap Cepat dalam 24 jam selama 7 hari). ATC
247 merupakan kegiatan dalam kesiapan menanggulangi bencana dalam 24 jam
selama 7 hari secara terus menerus.

Indikator Kinerja Ke-2: Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Target

86.2

Capaian
100.79%

Capaian
akhir RPJMD

100.63%

Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Banyuwangi tahun 2020
adalah sebesar 100.79 atau berkinerja sangat baik, target indeks Pembangunan Gender
sebesar 86.20 dan terealisasi sebesar 86.88. Capaian kinerja selama tahun 2020 naik sebesar
0.44 dari tahun 2019.
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Langkah dan inovasi Indeks Pembangunan Gender (IDG) melebihi target yaitu :
Semua Pembangunan gender mempunyai faktor pendukung yang meliputi pencapaian
kemampuan dasar pembangunan manusia yang meliputi gender laki-laki dan perempuan
yang melibatkan lintas SKPD sehingga pengukuran dan perhitungan terkait dengan BPS
provinsi;
Pelibatan seluruh steakholder untuk menghilangkan anggapan bahwa perempuan
kodratnya hanya sebagai pengurus rumahtangga dan bukan sebagai penunjang
kebutuhan keluarga;
Mendorong perempuan agar meningkatkan kapasitasnya dan ikut serta dalam proses
pembangunan masyarakat;
Memberikan bimbingan dan pelatihan disegala bidang tentang pentingnya peran serta
perempuan dalam membangun keluarga;
Sinergitas dan optimalisasi program kegiatan pemberdayaan dan perlindungan
perempuan dan anak lintas sektoral.
Indikator Kinerja Ke-3 : Indikator Indeks Desa Membangun (IDM)

Target

0.81

Capaian
98.86%

Capaian
akhir RPJMD

97.66%

Capaian kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020 sebesar 98.86 % (Kategori
Baik) dari target yang ditetapkan sebesar 0.81% dan terealisasi sebesar 0.8008 %. Dengan
capaian Indeks Desa Membangun maka status desa di Kabupaten Banyuwangi pada tahun
2020 masuk dalam klasikasi Desa Maju Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks
Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks
Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Tren Indeks Desa Membangun
(IDM) dari tahun 2016 - 2020 (5 tahun) mengalami tren yang positif yakni terus meningkat dari
0.70 pada tahun 2016 hingga kini di tahun 2020 menjadi 0.8008 atau meningkat 0.1008%, ini
dapat di artikan bahwa desa di Kabupaten Banyuwangi mampu terus meningkat untuk menuju
desa maju dan mandiri dengan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek
sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta
kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.
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Langkah dan program Indeks Desa Membangun (IDM) kabupaten banyuwangi sebagai
kategori desa maju yaitu :
Meningkatnya Ketahanan ekonomi Masyarakat desa dengan program pengembangan
Usaha ekonomi perdesaan;
Meningkatnya ketahanan Sosial masyarakat desa dengan program peningkatan
Keberdayaan masyarakat;
Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan program
peningkatan Kualitas penyelenggaran Pemerintahan desa.
Monitoring Pembangunan proyek sik di
Desa dapat dipantau secara online melalui
E-Monitoring System (E-MS)
Penggunaan E-Village Budgeting (E-VB)
dalam mengelola keuangan desanya mulai
dari perencanaan, penatausahaan dan
pertanggunjawaban penggunaan keuangan
desa
Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM)
Indeks Kepuasan Manusia (IKM) merupakan alat kontrol mutu kinerja pelayanan publik
secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan mutu
pelayanan publik. Pada tahun 2020 IKM Banyuwangi mencapai kinerja yang baik dengan
capaian 95.89 atau berkinerja Baik dengan target yang di tetapkan sebesar 90.76 dan
terealisasi sebesar 87.03.

Target

90.76

Capaian
95.89%

Capaian
akhir RPJMD

93.44%

Kepuasan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi selama 5 Tahun terakhir sangat baik ini
terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
diatas 80 hanya pada tahun 2016 saja yang capaian indeks kepuasan masyarakat hanya
79.63 dan capaian tertinggi didapat pada tahun 2018 yakni mencapai 94, sedangkan untuk
tahun 2020 capaian indeks kepuasan masyarakat juga meningkat bila dibandingkan dengan
capaian tahun sebelumnya 2019 dengan kenaikan sebesar 2.03.
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Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapat dari :
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Banyuwangi dengan metode purposive sampling
dengan pengambilan sampling pada masyarakat yang dalam 2 (dua) tahun terakhir
pernah memperoleh pelayanan.
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik diperoleh rerata
sebesar 3.48 yang dikonversi dalam indeks kepuasan masyarakat sebesar 87.03 yang
berarti masyarakat merasa puas dengan kinerja pelayanan masyarakat yang dinilai
sangat baik.
Indeks Kepuasan Masyarakat juga didukung dengan laporan hasil tanggapan masyarakat
yang menunjukkan penyampaian informasi persyaratan, suasana kantor pelayanan dan
kedisiplinan waktu pelayanan merupakan tiga peringkat teratas. Sedangkan indikator
kesesuaian pelayanan dengan target waktu, kejelasan petugas, dan sikap adil petugas
masih perlu diperbai dan ditingkatkan.
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Layanan Publik
Sasaran Ke-10: -- Indikator
Kinerja ke-1: Nilai Sakip

Nilai SAKIP
Tahun 2016

Tahun 2017

81,26

Tahun 2018

82,17

Tahun 2019

83,1

80,13
Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Capaian kinerja sasaran terus mengalami kenaikan nilai pada tahun 2016, tahun 2017,
dan 2018 berturut turut dengan predikat A dengan nilai adalah 80.13, 81.26, dan 82.17 serta
pada tahun 2019 dengan capaian nilai 83.10 dengan predikat A, sehingga Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi memperoleh predikat A dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) berturut – turut selama 4 tahun dan tahun 2020 Kabupaten Banyuwangi juga mendapat
predikat A namun nilai secara resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi. Birokrasi Republik Indonesia belum keluar, pencapaian ini dikarenakan :
Menerapkan e-kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan kepada PNS (TPP) atau
TPP berbasis kinerja sampai ke level individu, besar kecilnya TPP berdasarkan capaian
kinerja masing – masing PNS sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
Dengan e-kinerja, setiap atasan langsung dapat memantau / memonitor serta menilai
setiap aktivitas / kegiatan dan capaian kinerja bawahannya, sehingga akan diketahui
“Siapa melakukan apa” sesuai jabatan dan ukuran kinerja masing – masing pegawai. Jadi
setiap pegawai mempunyai ukuran kinerja yang jelas dan terukur;
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Tetap menjaga komitmen dalam implementasi SAKIP dan sinergitas birokrasi serta
meminimalisasi ego sektoral yaitu bekerja secara tim bukan Superman tetapi Supertim;
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan
manajemen kinerja serta melakukan inovasi – inovasi, baik inovasi percepatan pelayanan
publik maupun inovasi peningkatan kinerja pegawai;
Terus menerus melakukan pembinaan kepada seluruh SKPD, khususnya SKPD Kecamatan
tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga
diharapkan SKPD Kecamatan secara bertahap lebih paham terhadap SAKIP dan manfaat
dari implementasi SAKIP;
Menyempurnakan keterkaitan / integrasi perencanaan, penganggaran dan managemen
kinerja yang dikembangkan secara mandiri.
Indikator Kinerja Ke-2: Indikator Indeks Reformasi Birokrasi

Target

77

Capaian
akhir RPJMD

98,72%

Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) secara online oleh Tim PMPRB Kabupaten. Hasil penilaian Tim PMPRB Kabupaten yang
sudah ditetapkan dan disahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, kemudian
dinilai / dievaluasi oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia.
Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyuwangi terus mengalami peningkatan dari
tahun 2016 s.d tahun 2019.
Tahun 2019 hasil penilaian Tim PMPRB Kabupaten, nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar
73.50, sedangkan hasil evaluasi / penilaian dari Tim Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebesar 76.13, terus
mengalamai peningkatan ditiap tahunnya dari tahun 2016 hingga 2018.
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Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2020 belum dikeluarkan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
pencapaian kinerja reformasi birokrasi target didukung oleh :
1. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, tahapan yang telah dilakukan yaitu menyusun

roadmap, coaching dan asistensi pelaksanaan roadmap sebagai implementasi program
reformasi birokrasi, setelah itu dilanjutkan dengan pembentukan learning reformasi
birokrasi dan sharing experience;
2. Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan reformasi birokrasi
antara lain mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, prima, dan transparan
kepada masyarakat serta meningkatkan juga taraf kehidupan aparaturnya;
3. Indikator-indikator sasarannya yang telah dilakukan adalah bebas kolusi, korupsi dan
nepotisme, perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kinerja.
Indikator Kinerja Sasaran Ke-3 : Opini WTP BPK Terhadap LKPD
Kabupaten Banyuwangi terus berkominten dalam mempertahankan kualitas tata kelola
keuangan daerah, sejak tahun 2013 atau sudah 8 tahun mendapatkan opini WTP dari BPK
meskipun disaat pandemi Covid-19 yang membuat PemKab harus melakukan refocusing
anggaran. Namun demikian kualitas tata kelola keuangan Banyuwangi mampu di jaga dengan
kualitas baik
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Pencapaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten Banyuwangi, dikarenakan:
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi syarat-syarat
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu
kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan
terhadap peraturan perundang- undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern;
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara atas Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam transaksi
penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan;
Pelaporan keuangan telah berbasis Akrual (Accrual Basis) yaitu akuntansi yang
memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi,
karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah
hutang dan piutang.
Sasaran Strategis Ke-11 Terciptanya Inovasi Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Inovasi
Kabupaten Banyuwangi terus mendorong inovasi-inovasi dalam pelaksanaan
pembangunan daerah dan menjadikan Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten dengan
kategori Sangat Inovatif. Capaian kinerja Indeks Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Banyuwangi tahun 2020 sebesar 73.28% atau berkinerja berkinerja cukup, Capaian ini bukan
berarti kecil karena Indeks Inovasi Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 menempati peringkat 5
Kabupaten se- Indonesia di bawah Kabupaten Situbondo, Wonogiri, Bogor, dan Temanggung
sedangkan jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota se Propinsi Jawa Timur maka Kabupaten
Banyuwangi menempati urutan ke-2. Dengan capaian Indeks Inovasi daerah menunjukkan
bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus bergerak inovatif dalam pencapaian kinerja
yang akan dicapai.
Daftar peringkat 10 Indeks Inovasi Kabupateten se-Indonesia Tahun 2020
No

Kabupaten

Skor Indeks

Kategori

1

Kabupaten Situbondo

24.011

Sangat Inovatif

2

Kabupaten Wonogiri

19.843

Sangat Inovatif

3

Kabupaten Bogor

13.144

Sangat Inovatif

4

Kabupaten Temanggung

11.700

Sangat Inovatif

5

Kabupaten Banyuwangi

11.542

Sangat Inovatif

6

Kabupaten Lampung Barat

11.288

Sangat Inovatif

7

Kabupaten Musi Rawas

9.425

Sangat Inovatif

8

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

8.577

Sangat Inovatif

9

Kabupaten Malang

8.565

Sangat Inovatif

10

Kabupaten Sumenep

7.669

Sangat Inovatif
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Dukungan inovasi daerah diantaranya dengan :
Cakupan Jangkauan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ber optik sudah menjangkau desa-desa di
Kabupaten Banyuwangi;
Server sebagai penghubung jangkauan Tehnologi Informatika ke semua wilayah di Kabupaten
Banyuwangi sudah menjangkau secara optimal;
Semakin meningkatnya kinerja aparatur Sipil Negara dalam hal teknologi informasi;
Melalui teknologi informasi membuktikan bahwa semakin cepat, efektif, dan efesien;
Penyajian data – data statistik bisa lebih cepat dan akurat memaluai website portal data; dan
Pengamanan data / informasi melalui e-Government menjadi semakin baik.
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Akuntabilitas Keuangan
Pencapaian kinerja didukung oleh pelaksanaan Program dan Kegiatan. Keterkaitan
Antara Sasaran, Indikator, dan Program dengan Target dan Realisasi anggaran adalah untuk
melihat dan menggukur target dan realisasi program dalam menunjang pencapaian kinerja
indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020.
Serapan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Banyuwangi

PENGELOLAAN ANGGARAN

100
PAGU

REALISASI

209,393,569,625

206,998,769,915

386,324,235,867

343,324,228,576

4,047,759,712

3,896,560,612

% Capaian

98.86
88.87
96.26

TUJUAN
SASARAN
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan
Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap
Komuditas Pangan dan non-Pangan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

83,320,613,177

77,805,737,003

13,280,198,000

12,940,318,480

4,938,307,120

4,630,218,861

93.38
97.44
93.76

Meningkatnya PDRB sector unggulan yang berkelanjutan
Bertambahnya Nilai Investasi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Mengentaskan Masyarakat dari Kemiskinan

700,630,195

604,688,765

86.31

Mengurangi Kesenjangan Tingkat Pendapatan

2,475,679,000

2,169,546,250

87.63

Menjamin Perlindungan Sosial

13,442,148,390

12,950,468,630

96.34

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Meningkatkan Kualitas Perlayanan

91.8

Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan
Kualitas Layanan Publik

64,397,874,506

87.02

Terciptanya Inovasi Pemerintah Daerah

352.859.314.601

91.86

478,035,183,445

438,856,957,277

74,003,429,188
384.145.567.012
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ANALISIS EFISIENSI
Esiensi pada pelaporan ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih
antara perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian sasaran dan realisasi anggaran
sasaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian sasaran,
serta program pendukung sasaran tidak menjadi bagian perhitungan efesiensi.
Dari 11 Sasaran, terdapat efesiensi pada 5 sasaran sebagai berikut :
Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan dengan efesiensi anggaran
sebesar 8.38%;
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komuditas Pangan dan
non-Pangan dengan efesiensi anggaran sebesar 2.76%;
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan efesiensi anggaran
sebesar 2.85%;
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dengan
efesiensi anggaran sebesar 8.15%;
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas
Layanan Publik dengan efesiensi anggaran sebesar 8.19%;

PENUTUP
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Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 sebagai wujud
akuntabilitas dan transparansi atas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. LKjIP
Kabupaten Banyuwangi menjadi bahan evaluasi capaian kinerja pada tahun anggaran 2020
serta sebagai acuan strategi dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembangunan
daerah dimasa yang akan datang. Kinerja Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 dapat
disimpulkan sebagai capaian kinerja Pemerintah Daerah dengan kategori Baik, dengan
capaian kinerja pada 4 (empat) Tujuan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Tujuan dan
11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama Sasaran, sebagai
berikut:
3 Indikator Kinerja Utama Tujuan atau 75 % dengan kategori capaian kinerja Baik
dan 1 Indikator Kinerja Utama Tujuan atau 25 % dengan kategori capaian kinerja
Kurang.
3 indikator kinerja utama sasaran atau 18.75 % dengan kategori capaian kinerja
Baik Sekali, 8 indikator kinerja utama sasaran atau 50 % kategori capaian Baik, 2
indikator kinerja utama sasaran atau 12.5 % kategori capaian Cukup, dan 3 indikator
kinerja utama sasaran atau 18.75 % kategori capaian kurang.
Akhirnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada seluruh elemen atas dukungan yang diberikan dalam pencapaian kinerja
tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya melakukan perbaikan ke
depan dalam menjawab tantangan pembangunan di masa pandemi covid-19 secara konsisten
dan berkelanjutan dengan peningkatan kinerja dan prestasi serta terus bekerja keras secara
sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak untuk menuntaskan
permasalahan dan kekurangan pembangunan daerah yang masih belum terselesaikan.
BUPATI BANYUWANGI
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