KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkankan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat, taufiq dah hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan
Gunung Talang Tahun 2019 ini dapat berjalan dengan lancar. Laporan Kinerja Kecamatan Gunung
Talang disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja, sebagai media
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi, sasaran dan tujuan maupun dalam mencapai cita-cita Kecamatan Gunung Talang.
Laporan Kinerja Kecamatan Gunung Talang Tahun 2019 memuat informasi secara
transparan tentang pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian
sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Gunung Talang.
Tujuan dari Laporan Kinerja Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang
baik dan terpercaya. Laporan Kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang
obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder) dalam menilai capaian kinerja serta
bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Disamping itu Laporan Kinerja ini
dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja
terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap
masyarakat.
Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini belum sempurna sehingga masih memerlukan
perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami
perlukan. Atas kerjasama dan kerja keras semua anggota tim dalam penyusunan Laporan Kinerja
ini disampaikan terima kasih.
Akhir kata semoga Laporan Kinerja Kecamatan Gunung Talang Tahun 2019 ini, dapat
dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan bahan evaluasi serta
perencanaan program pengawasan yang akan datang.
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Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara
terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodik.
Laporan Kinerja Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Tahun 2019 merupakan
laporan kinerja tahun ketiga pelaksanaan kegiatan untuk masa RPJMD Tahun 2016-2021. Selama
Tahun 2018, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok telah berhasil melaksanakan misi yang
telah ditetapkan melalui delapan program dengan 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat)
indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian sasaran strategis.
Indikator kinerja Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Tahun 2019 beberapa
mengalami perubahan dari Tahun 2018 karena adanya Perubahan Renstra yang mengakibatkan
terjadinya perubahan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target capainnya. Sehingga capaian
kinerja Tahun 2019 tidak semuanya bisa dibandingkan terhadap capaian kinerja Tahun 2018.
Setelah dilakukan pengukuran secara keseluruhan terhadap capaian indikator kinerja
sasaran, tingkat capaian kinerja Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Tahun 2019 adalah
sebesar 97,31 %, atau dengan kategori Sangat Baik. Rincian kategori capaian kinerja tersebut
terdiri dua indikator berkategori Sangat Baik, satu indikator berkategori Baik. Jika dibandingkan
dengan kondisi akhir Renstra Tahun 2021 yang ingin dicapai, seluruh indikator kinerja hampir
mencapai target. Berpijak dari capaian tersebut, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok
optimis bahwa target capaian kinerja sasaran ini sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD 20162021 dapat terpenuhi pada tahun 2021.

