
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

Sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 69 serta 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah, maka berikut disampaikan Ringkasan Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Kabupaten Maros 
Tahun 2021 yang digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan 
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten 
Maros Tahun 2021 merupakan ringkasan dari 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah, dengan ruang lingkup pembahasan 
m e n ca ku p  Pe nye l e n g ga ra a n  U r u s a n 
Konkuren,  Fungs i  Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan 
serta Tugas Umum Pemerintahan.

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO
  Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun 

Anggaran 2021 yang terdiri dari : Indeks Pembangunan Manusia, 
Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, 
Pendapatan per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).

1. Indeks Pembangunan Manusia
  Untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia 

suatu daerah digunakan indikator komposit yaitu Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) yang tersusun dari tiga indikator 
tunggal. Indikator tersebut adalah indeks Kesehatan (Angka 
Harapan Hidup), indeks pendidikan (Angka Melek Huruf, Harapan 
Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah), dan indeks standar 
hidup layak (Daya beli). Berdasarkan tiga 
komponen tersebut ,  maka  Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten 
Maros pada tahun 2020 sebesar 69,86 dan 
tahun 2021 sebesar 70,41 dengan 
perubahan sebesar 0.55%. Peningkatan 
IPM menunjukkan efektivitas program 
u ta m a  ya n g  m e n j a d i  b a g i a n  d a r i 
pelaksanaan dalam misi pembangunan 
d a e r a h  K a b u p a t e n  M a r o s ,  y a n g 
diantaranya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.  Angka Kemiskinan
  Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan besar dalam 

pelaksanaan pembangunan di daerah dan harus segera dilakukan 
penanggulangan. Dengan berbagai program/kegiatan percepatan 
penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan maka, 
persentase penduduk miskin di Kabupaten Maros pada tahun 
2020 sebesar 9,74 % dan tahun 2021 sebesar 9,57%. Kinerja 
penanggulangan kemiskinan ini tidak lepas dari upaya Pemerintah 
Kabupaten Maros dalam mendorong perekonomian daerah. 
Program yang digalakkan di Kabupaten Maros untuk mengatasi 
kemiskinan diantaranya bedah rumah, pengembangan ekonomi 
produktif, dan penyediaan sarana air bersih.

3.  Angka Pengangguran 
  Masalah pokok ketenagakerjaan yang terjadi adalah produktifitas 

tenaga kerja yang masih rendah dan pertumbuhan angkatan kerja 
tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga 
berdampak terjadinya penganggguran. Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan 
jumlah penduduk usia kerja yang menganggur 
dengan banyaknya angkatan kerja.  Angka 
Pengangguran di  Kabupaten Maros Angka 
Pengangguran di Kabupaten Maros pada tahun 
2020 sebesar 6,28% dan pada tahun 2021 sebesar 
6.30% dengan perubahan sebesar 0,2%.

4.  Pertumbuhan Ekonomi
  Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah 

besarnya produk domestik bruto (PDB) suatu daerah. Produk 
domestik regional bruto menyajikan data series PDB baik atas 
dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, yang 
disajikan dalam nilai rupiah maupun persentase. Struktur 
p e r e ko n o m i a n  d i  s u a t u  d a e r a h  d i c e r m i n k a n  o l e h 
kontribusi/peranan nilai tambah masing-masing sektor terhadap 
total PDRB, pergerakan sektor-sektor yang memiliki kontribusi 
yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB akan sangat 
mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 
ekonomi Kabupaten Maros pada tahun 2020 mengalami 
perlambatan sebesar -10,87% dan tahun 2021 mengalami 
peningkatan yang signifikan sebesar 1,36%.

5.  Pendapatan Per Kapita
  PDRB perkapita adalah untuk mengetahui peningkatan 

kemakmuran/ kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang 
ada terkait dengan PDRB perkapita Kabupaten Maros terus 
mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 PDRB 
perkapita sebesar Rp. 18.621.038,- dan terakhir pada tahun 2021 
sebesar Rp. 19.005.000,- yang artinya bahwa kondisi kemakmuran 
masyarakat mengalami peningkatan walaupun masih dalam 
situasi pandemi Covid-19.

6.  Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)
  Indeks Gini/koefisien Gini adalah untuk mengukur 

t ingkat  pemerataan d istr ibus i  pendapatan. 
Berdasarkan data bahwa tingkat pemerataan 
pendapatan di Kabupaten Maros berada pada 
ketimpangan rendah berdasarkan koefisien Gini pada 
tahun 2020 sebesar 0,386 dan tahun 2021 sebesar 
0,365.

B. CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR
   Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah 

diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 
2015, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni 
urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, 
dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan 
Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara 
Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota.

    Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan 
daerah meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 
Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas 
Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 
dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang 
sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Adapun 
ringkasan Capaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kabupaten 
Maros Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1.  Urusan Pendidikan
 Capaian urusan Pendidikan dapat dituangkan sebagai berikut :
a) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang 

berpartisipasi dalam PAUD sebesar 72,47%.
b) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang 

berpartisipasi dalam pendidikan dasar sebesar 106,54%.
c) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang 

berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 
108,66%.

d) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun 
yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan 
menengah yang  berpartisipasi dalam pendidikan 
kesetaraan sebesar 81,35%.

2. Urusan Kesehatan
Capaian urusan kesehatan diuraikan sebagai berikut :
a) Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan sebesar 

0,072%.
b) Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang 

terakreditasi sebesar 100%.
c) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu 

hamil sebesar 85,58%;
d) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 

sebesar  90,72%.
e) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan 

bayi baru lahir sebesar  90,44%.
f) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebesar 

57,63%.
g) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 88,02%.
h) Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai standar sebesar 42,36%.
i) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai standar sebesar 80,51%.
j) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar sebesar 23,09%.
k) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar sebesar 67,13%.
l) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebesar 
98,78%.

m) Persentase orang terduga TBC mendapatkan 
pelayanan TBC sesuai standar sebesar 33,66%

n) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV 
mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai 
standar sebesar 78,46%.

3.  Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Capaian urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat 

diuraikan sebagai berikut :
a) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi 

oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan 
Kab/Kota (Tidak Terdapat Wilayah Kewenangan Kabupaten).

b) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, 
erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman 
pantai di WS Kewenangan Kab/Kota (Tidak Terdapat Wilayah 
Kewenangan Kabupaten).

c) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ 
kota yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 
79,28%.

d) Pe rs e n t a s e  j u m l a h  r u m a h  t a n g ga  ya n g 
mendapatkan akses terhadap air minum melalui 
SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan 
perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di 
seluruh kabupaten/kota sebesar 
67,86%.

e) Persentase jumlah rumah tangga yang 
memperoleh layanan pengolahan air limbah 
domestik sebesar 87,98%.

f) Rasio kepatuhan IMB kab/ kota sebesar 100%.
g) Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota 

sebesar 86,41%.
h) Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang 

memiliki sertifikat kompetensi sebesar 64,96%.
I) Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa 

kecelakaan konstruksi sebesar 0%.
4.  Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Capaian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

sebagai berikut :
a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban 

bencana kabupaten/ kota 5,68%.
b) Fasil itasi penyediaan rumah layak huni bagi 

masyarakat terdampak relokasi program pemerintah 
kabupaten/kota sebesar 0%.

c) Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 
ha di kab/ kota yang ditangani sebesar 
3,40%.

d) Berkurangnya jumlah unit RTLH 
(Rumah Tidak Layak Huni) sebesar 
33,25%.

e) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU 
(Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) sebesar 
31,63%.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan 
Perlindungan Masyarakat

Capaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 
Masyarakat sebagai berikut :

a) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 
sebesar 100%.

b) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan sebesar 7,57%.
c) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan 

bencana sebanyak 93.331 warga negara.
d) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan 

dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 100 orang.
e) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan 

dan evakuasi korban bencana sebesar 100 orang.
f) Persentase pelayanan penyelamatan dan evauasi korban 

kebakaran sebesar 75,80%.
g) Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran sebesar 

11,24 Menit

6. Urusan Sosial
Capaian Urusan Sosial sebagai berikut :
a) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, 

lanjut usia terlantar dan gelandangan  pengemis yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) sebesar 100%.

b) Persentase korban bencana alam dan sosial 
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat 
dan setelah tanggap darurat bencana daerah 
kabupaten/kota sebesar 100%.

C.  HASIL EPPD 2019 DAN OPINI ATAS LAPORAN 
KEUANGAN PEMERINTAHAN TAHUN 2019

  Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 118-8840 Tahun 2019 Tentang 
Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Secara Nasional Tahun 2019, hasil Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten Maros berada pada 
peringkat No. 10 dengan skor 3,451 dan Status Sangat Tinggi 
(ST).untuk hasil EPPD tahun 2020 belum ada keputusan dari 
Kementerian Dalam Negeri.   Sementara untuk penilaian LKPD Kab. 
Maros dilaksanakan pada acara penyerahan LHP LKPD Tahun 
Anggaran 2021 bertempat di Kantor BPK RI Sulsel memperoleh 
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 
Pemerintahan Daerah (LKPD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 
2021 dari BPK RI.

D.  REALISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 
ANGGARAN DAERAH 

1.  Target dan Realisasi Pendapatan
  Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Maros 

Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan tidak mencapai target 
yang telah ditetapkan dan mengalami penurunan bila 
dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020. Hal ini ditunjukkan 
d a r i  p e n d a p a t a n  y a n g  d i a n g g a r k a n  s e b e s a r 
Rp1.449.473.299.517,00 realisasinya hanya mencapai 
Rp.1.170.640.767.864,02 atau 80,76% yang berarti menurun 
sebesar Rp.210.287.234.801 terhadap realisasi pendapatan 
Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp1.380.928.002.665,97. 
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah realisasinya tidak mencapai 

target anggaran yang ditetapkan sebesar 17,04%.
2.  Target dan Realisasi Pengeluaran
  Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 

A n g g a ra n  2 0 2 1  d i a n g g a r k a n  s e b e s a r  R p . 
954.219.238.262,23 realisasinya sebesar Rp. 
806.271.843.050,50 atau 84,50%. Belanja Pegawai 
terealisasinya sebesar 94,77%, Belanja Modal 
realisasinya sebesar 79,92% dan yang paling kecil 
tentu saja Belanja Tak Terduga yang terealisasi sebesar 
43,60%.

3.  Target dan Realisasi Pembiayaan
  Pembiayaan Daerah neto (penerimaan pembiayaan dikurangi 

pengeluaran pembiayaan) Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 
Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 42.285.438.877,90 
realisasinya mencapai sebesar Rp. 40.285.438.877,90 atau 100%. 
Penerimaan pembiayaan ini bersumber dari penerimaan Sisa 
Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. 
Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah 
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 
2.000.000.000 adalah untuk penyertaan modal BUMD dan 
pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya. Tidak ada 
realisasi pengeluaran pembiayaan di tahun anggaran 2021.

E.  INOVASI DAERAH
Kabupaten Maros membangun Mall Pelayanan Publik yang 

menjadi ikon baru di Kabupaten Maros sebagai suatu kantor yang 
melayani segala bentuk pelayanan kepada Masyarakat. hal ini 

didasari oleh komitmen Pemerintah Daerah untuk 
mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada 
Masyarakat. sehingga Masyarakat hanya mengunjungi satu 
kantor saja jika membutuhkan pelayanan apapun baik 
pelayanan administrasi maupun pembayaran semuanya 
ada di Mall pelayanan Kabupaten Maros. 

F. PENUTUP
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (RLPPD) Tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Kabupaten Maros yang telah disampaikan kepada Pemerintah 
Pusat melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus 
sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah 
Kabupaten Maros kepada Masyarakat Kabupaten Maros yang 
menyajikan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah di Kabupaten Maros yang mencakup penyelenggaraan 
urusan wajib, urusan pilihan, urusan fungsi penunjang 
pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten 
Maros telah melaksanakan 24 urusan wajib 
ya itu  urusan pendidikan;  kesehatan; 
lingkungan hidup; pekerjaan umum dan 
penataan ruang; perumahan rakyat dan 
kawasan permukiman; trantibum dan Linmas, 
kepemudaan dan olah raga; penanaman 
modal; koperasi dan UKM; administrasi 
kependudukan dan catatan sipil; tenaga kerja; 
k e t a h a n a n  p a n g a n ;  p e m b e r d a y a a n 
perempuan dan perlindungan anak; keluarga 

berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan 
informatika; pertanahan; pemberdayaan masyarakat dan desa; 
sosial; kebudayaan; statistik; perpustakaan; persandian, dan 
kearsipan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Maros juga 
melaksanakan urusan pilihan yang diantaranya adalah urusan 
kelautan dan perikanan; pertanian; pariwisata; industri; 
transmigrasi dan perdagangan.

Demikianlah pokok-pokok Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dituangkan dalam Ringkasan 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun 
sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi Pemerintah 
Kabupaten Maros terhadap pelaksanaan pemerintahan yang 
telah dilaksanakan. Semoga setiap usaha yang telah dan akan 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dapat menjadikan 
Maros Sejahtera Religius dan Berdaya Saing.

                                          Maros,  31 Maret 2021         
     BUPATI MAROS,

     H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.I.P., M.H.
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