
 

 

 

 

 

KEPUTUSAN 

 

KEPUTUSAN CAMAT BAGOR                                                                                                                                

NOMOR : 188/        /K/411.501/2022 

 

TENTANG 

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA                                                                   

KECAMATAN BAGOR TAHUN 2022 

 

KECAMATAN BAGOR 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk memberikan panduan dalam upaya penguatan akuntabilitas 

kinerja secara terpadu dan terarah di Kecamatan Bagor Kabuapaten 

Nganjuk Pemerintah  Kabupaten Nganjuk , perlu disusun rencana aksi 

pencapaian kinerja; 

   b. bahwa berdasarakan ketentuan lampiran I bab II Huruf B angka 1.h 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perlu 

disusun rencana aksi terhadap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang 

belum ditindak lanjuti ; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan b , perlu disusun rencana aksi pencapaian kinerja Kecamatan Bagor 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 yang ditetapkan dengan keputusan 

Camat Bagor  

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional ; 

`   2. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan undang – 

undang Nomor 9 Tahun 2015; 

   3.  Peraturan Pemerintah  nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah ; 

   4.  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

   5.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja , Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

   6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas 

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
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   7.  Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 tahun 2013 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabuapaten Nganjuk 

Tahun 2014-2018; 

   8.  Peraturan Bupati Nganjuk nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Nganjuk 

 

 

    MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : KEPUTUSAN CAMAT BAGOR TENTANG RENCANA AKSI 

PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN BAGOR KABUPATEN 

NGANJUK TAHUN 2022 

KESATU : Menetapkan Renacana Aksi Pencapaiana Kinerja Kecamatan Bagor 

Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kecamatan Bagor Tahun 2022 

sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu huruf a, memuat Aksi atau 

Kegiatan , Jadwal Pelaksanaan , dan Output atau Keluaran. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . 

 

 

Ditetapkan di Bagor 

Pada tanggal ............................ 

 

CAMAT BAGOR 

 

 

 

 

SUWARNO , SE , MM 

Pembina TK. I 

NIP. 19690115 199803 1 006 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Lampiran  : KEPUTUSAN CAMAT BAGOR TENTANG RENCANA AKSI  

   PENCAPAIAN KINERJA CAMATA BAGOR TAHUN 2022 

   Nomor  : 188/       /K/411.501/2022 

   Tanggal  : ........................................ 

 
 

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 

Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja  

Target 
Aksi Kegiatan 

Jadwal 

Pelaksanaan Output/ Keluaran Program Kegiatan 

I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan public 

kepada 

masyarakat 

Indeks 

Kepuasan 

pelayanan 

Kecamatan  

        Program penunjang urudsan 

pemerintahan daerah 

kabupaten atau kota 

        Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 

(SKM)  

Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

Kantor 

Kecamatan 

Bagor 

    
Perencanaan , penganggaran 

dan evaluasi kinerja 
      

  

 50  50 

Koordinasi dan penyusunan 

laporan capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja SKPD  

 √  √ 

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar 
realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil 
koordinasi penyusunan lapoaran capaian 
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

Tercapainya perencanaan penganggaran 
dan evaluasi kinerja perangkat daerah 

 

   100 
Administrasi keuangan perangkat 
daerah  

   
√ 

 
  

25 25 25 25 
Penyediaaan gaji dan tunjangan 
ASN 

√ √ 
√ 

√ Jumlah orang yang menerima gaji dan 
tunjangan ASN  

Tersedianya laporan administrasi keuangan 
perangkat daerah  

  

   100 
Koordinasi dan penyusunan 
laporan keuangan akhir tahun 
SKPD  

 

 
 

√ Terlaksananya penyusunan laporan 
keuangan akhir tahun yang disusun  

Tersedianya laporan administrasi keuangan 
perangkat daerah  

  

25 25 25 25 

Koordinasi dan penyusunan 

laporan keuangan bulanan , 
triwulanan , semesteran SKPD  

√ √ √ √ 

Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan 

keuangan bulanan , triwulanan , semesteran 
SKPD  

Tersedianya laporan administrasi keuangan 
perangkat daerah  

  

 50  50 Administrasi kepegawaian daerah   √  √   
 

   100 
Pengadaan pakaian dinas beserta 
aktribut kelengkapannya     √ 

Jumlah pakaian dinas beserta aktribut 
kelengkapaannya 

Indeks kepuasan masyarakat   



25 50 25  
Pendidikan dan pelatihan pegawai 
berdasarkan tugas dan fungsi 

   
 

Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai 
berdasarkan tugas dan fungsi 

Indeks kepuasan masyarakat    

    Administrasi umum perangkat 

daerah 

        

50  50  
Penyediaan komponen instalasi 
listrik atau penerangan bangunan 
kantor  

 

 
 

 Terlaksanya pelayanan administrasi umum Indeks kepuasan masyarakat 
  

50  50  
Penyediaan bahan logistic kantor   

 
 

 
Terlaksananya pelayanan adnministrasi 

umum perangkat daerah  

Indeks kepuasan masyarakat    

50  50  
Penyediaan barang cetakan dan 
penggandaan  

 

 
 

 
Terlaksananya pelayanan adnministrasi 
umum perangkat daerah 

Indeks kepuasan masyarakat   

25 25 25 25 
Penyediaan bahan bacaan dan 
peraturan perundang undangan  

 
 

  Terlaksananya pelayanan adnministrasi 
umum perangkat daerah 

Indeks kepuasan masyarakat   

 25 50 25 
Penyelenggaraan rapat koordinasi 
dan konsultasi SKPD      

Terlaksananya pelayanan adnministrasi 
umum perangkat daerah 

Indeks kepuasan masyarakat   

    
Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

      Kantor 

Kecamat

an Bagor 

 50  25 
Pengadaan peralatan dan mesin 
lainnya 

  
  

Jumlah pengadaan milik daerah penunjang 
urusan pemerintah daerah  

Pengadaan barang milik daerah penunjang 
urusan pemerintahan daerah  

  

    
Penyediaan jasa penunjang 

urusan pemerintahan daerah  

 
 

 
 

    

25 25 25 25 
Penyediaan jasa surat menyurat   

 
  Jumlah jasa penunjang urusan 

pemerintahan daerah  

Indeks kepuasan masyarakat    

25 25 25 25 
Penyediaan jasa komunikasi 
sumber daya air dan listrik  

 
 

  Jumlah jasa penunjang urusan 
pemerintahan daerah  

Indeks kepuasan masyarakat    

    

 

Pemeliharaan barang milik 

daerah penunjang urusan 

pemerintahan daerah  

    

    

25 25 25 25 

Pernyediaan jasa pemeliharaan 
biaya pemeliharaan pajak dan 

perijinan kendaraan dinas 
operasional lapangan  

 

 

  Indeks kepuasan masyarakat pelayanan 
perangkat daerah  

Indeks keppuasan masyarakat    

    
         

    
   100 

Pemeliharaan mebel   

  

  

  

  

  

  

  

Indeks kepuasan masyarakat pelayanan 

perangkat daerah  
Indeks keppuasan masyarakat    

    
   100 

Pemeliharaan peralatan dan mesin 
lainnya 

  
  

  
  

  
  

  
  

Indeks kepuasan masyarakat pelayanan 
perangkat daerah  

Indeks keppuasan masyarakat    



  
50  25 25 

Pemeliharaan atau rehabilitasi 
gedung kantor dan bangunan 
lainnya  

    Indeks kepuasan masyarakat pelayanan 
perangkat daerah  

Indeks keppuasan masyarakat   

        PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK 

      Kantor 

Kecamata

n Bagor 

      Koordinasi Penyalenggaraan 

Kegiatan Pemerintahan di 

tingkat kecamatan  

       

    50 50 Koordinasi atau sinergi 
perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan pemerintahan dengan 
perangkat daerah dan instalasi 
vertikal terkait 

  

  

Jumlah laporan koordinasi atau sinergi 
perencanaan dan pelaksaan kegiatan 
pemerintahan dengan perangkat daerah dan 
instalasi vertikal terkait 

Tercapainya koordinasi penyelenggaraan 
kegiatan pemrintahan  

 

        Koordinasi pemeliharaan 

prasarana dan sarana 

pelayanan umum 

          Kantor 

Kecamata

n Bagor 

    

  50 50 

Koordinasi atau sinergi dengan 
perangkat daerah atau instasi 
vertikal yang terkait dalam 
pemeliharaan sarana dan 

prasarana pelayanan umum 

  
   

 
  

Jumlah dokumen koordinasi atau sinergi 
dengan perangkat daerah atau instasi 
vertikal yang terkait dalam pemeliharaan 
sarana dan prasarana pelayanan umum  

Tercapainya koordinasi pemeliharaan 
prasarana dan sarana pelayanan umum  

  

    

    

Pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang 

dilimpahkan kepada camat 

          Kantor 

Kecamata

n Bagor 

    

25 25 25 25 

Pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang terkait dengan kewenangan 
lain yang dilimpahkan  

    Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan 
lain yang dilimpahkan  

Tercapainya pelaksanaan urusan 
pemerintahan  

  

      Pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang 

dilimpahkan kepada camat  

       

    

25 25 25 25 
Pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang terkait dengan kewenangan 
lain yang dilimpahkan  

    Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan 
lain yang dilimpahkan  

Tercapainya pelaksanaan urusan 
pemerintahan  

  

  

    

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN  

       



    

    

Koordinasi kegiatan 

pemberdayaan desa 

      Kantor 

Kecamata

n Bagor 

    

25 25 25 25 

Peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam forum 
musyawarah perencanaan 
pembangunan di desa  

    Jumlah dokumen koordinasi pemberdayaan 
masyarakat desa dan kelurahan  

Terlaksananya koordinasi kegiatan 
pemberdayaan desa 

  

  

25 25 25 25 

Sinkronasi program kerja dan 
kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan oleh 
pemerintah dan swasta di wilayah 
kerja kecamatan  

    Jumlah dokumen koordinasi pemberdayaan 
masyarakat desa dan kelurahan  

  

 Terlaksananya koordinasi kegiatan 
pemberdayaan desa 

 

  

    

Program koordinasi 

ketentraman dan ketertiban 

umum 

       

  

    

Koordinasi upaya 

penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum 

       

  

25 25 25 25 

Sinergitas dengan kepolisian 
negara republic Indonesia , 
tentara nasional Indonesia , dan 
instasi vertikal di wilayah 

kecamatan  

    Jumlah laporan hasil sinergitas dengan 
kepolisian negara republik Indonesia , 
tentara nasional Indonesia dan instasi 
vertikal di wilayah kecamatan 

Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian 
negara republik Indonesia , tentara nasional 
Indonesia dan instasi vertikal di wilayah 
kecamatan   

 

  
    

Program penyelenggaraan 

urusan pemerintahan umum 

       

  

    

Penyelenggaraan urusan 

pemerintahan umum sesuai 

penugasan kepala daerah 

       

  

25 25 25 25 

Pembinaan wawasan kebangsaan 
dan ketahann nasional dalam 
rangka memantapkan pengamalan 
Pancasila , pelaksaan undang-
undangan dasar negara republic 
Indonesia tahun 1945 , pelestarian 
bhineka tunggal ika serta 
pemertahanan dan pemeliharaan 

keutuhan negara kesatuan 
republic Indonesia  

    Jumlah orang yang mengikuti pembinaan 
wawasan kebangsaan dan ketahan nasional 
dalam rangka memantapkan pengamalan 
Pancasila , pelaksanaan undang-undang 
dasar negara republik Indonesia tahun 1945 
, pelestarian bhineka tunggal ika serta 
pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan 
negara kesatuan republic Indonesia  

Tercapainya penyelenggaraan urusan 
pemerintahan umum 

 

  

    

Program pembinaan dan 

pengawasan pemerintahan 

indonesia 

       



  

    

Fasilitasi , rekomendasi dan 

koordinasi pembinaan dan 

pengawasan pemerintahan desa  

       

  

 50  50 
Fasilitasi administrasi tata 
pemerintahan desa 

 √  √ Jumlah dokumen yang difasilitasi Terlaksananya fasilitasi , rekomendasi dan 
koordinasi pembinaan dan pengawasan 
pemerintahan desa 

 

  

 50  50 

Fasilitasi penyusunan 
perencanaan pembangunan 
partisipatif 

 √  √ Jumlah dokumen yang difasilitasi Terlaksananya fasilitasi , rekomendasi dan 
koordinasi pembinaan dan pengawasan 
pemerintah desa 

 

  

    

Program pemberdayaan 

masyarakat desa dan kelurahan  

       

  

    

Kegiatan pemberdayaan 

kelurahan kedondong 

       

  

25 25 25 25 

Pembangunan sarana dan 
prasarana kelurahan kedondong 

√ √ √ √ Tercukupinya koordinasi kegiatan 
pemberdayaan kelurahan kedondong 

koordinasi kegiatan pemberdayaan 
kelurahan kedondong 

 

  

25 25 25 25 

Pemberdayaan masyarakat di 
kelurahan kedondong 

√ √ √ √ Tercukupinya koordinasi kegiatan 
pemberdayaan kelurahan kedondong 

koordinasi kegiatan pemberdayaan 
kelurahan kedondong 

 

  

    

Program pemberdayaan 

masyarakat desa dan kelurahan  

       

  

    

Kegiatan pemberdayaan 

kelurahan guyangan  

       

  

25 25 25 25 

Pembangunan sarana dan 
prasarana kelurahan guyangan 

√ √ √ √ Tercukupinya koordinasi kegiatan 
pemberdayaan kelurahan guyangan  

Koordinasi kegiatan pemberdayaan 
kelurahan guyangan 

 

  25 25 25 25 
Pemberdayaan masyarakat di 
kelurahan guyangan  

√ √ √ √ Tercukupinya koordinasi kegiatan 

pemberdayaan kelurahan guyangan Koordinasi kegiatan pemberdayaan 
kelurahan guyangan 
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