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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1.  LATAR BELAKANG   

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, 

diperlukanpengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang 

tepat,jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan 

danpembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil 

guna,bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai 

unsurpenyelenggara pemerintahan negara diwajibkan 

untukmempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 

sertakewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada 

suatuperencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing 

instansi.Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan 

kepadaatasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilaian 

akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku 

kepalapemerintahan.Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi 

pemerintahyang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah(SAKIP). 

Berdasarkan Peraturan  Presiden RI Nomor 29  Tahun 2014tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MenteriNegara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 

bahwa PemerintahDaerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di 

lingkungan PemerintahDaerah diwajibkan untuk menyusun Laporan 

Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan 

pertanggungjawabanmengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta 
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PemerintahDaerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang 

dilaksanakan pada setiaptahunnya. 

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan 

BaronKabupaten Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja 

yangdituangkan dalam bentuk LkjIP Kecamatan BaronTahun 2020 yang 

diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerjaKecamatan 

Baronbagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholder). 

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk 

mengacu kepada Review Rencana Strategis Kecamatan BaronKabupaten 

Nganjuk Tahun 2018-2023 yang merupakanpenjabaran Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2018-2023 .Rencana Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Baron 

merupakanpenjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2021,serta Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan danBelanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 

yangmerupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah 

Kabupaten Nganjuk. 

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP)ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran 

kinerja,Pencapaian Sasaran strategis yang berupa outcome ( hasil ) ataupun 

impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas 

targetkinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima 

mandat. 

1.1.1.MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

InstansiPemerintah ( LKJIP ) adalah : 

a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah 

Kabupaten Nganjuk; 
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b) Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun 

kegagalanpelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran 

dan tujuan yangtelah ditetapkan; 

c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi 

pemerintahuntuk meningkatkan kinerjanya. 

1.1.2.Dasar Hukum 

a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan 

Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi; 

b) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

 
1.2. Gambaran Organisasi 

1.2.1. Gambaran umum Kecamatan Baron 

Kecamatan Baron memiliki luas wilayah 292.506,29Ha sawah Teknis 

91.372,31 Ha, tanah kering 93.318,46 Ha, tanah basah 53.675,26 Ha 

tanah perkebunan 65,00 Ha, fasilitas umum 53.875,26 Ha 

Secara administratif Kecamatan Baron terdiri dari dan 11 Desa yaitu : 

1. Desa Sambiroto 

2. Desa Gebangkerep 

3. Desa Baron 

4. Desa Waung 

5. Desa Kemlokolegi 

6. Desa Kemaduh 

7. Desa Garu 
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8. Desa Jekek 

9. Desa Katerban 

10. Desa Mabung 

11. Desa Jambi 

Sedangkan jumlah data penduduk tahun 2021 sejumlah 60.507 jiwa 

terdiri dari laki-laki 30.784 jiwa dan perempuan 29.723 jiwa dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Penduduk Kecamatan Baron 

No Desa Jumlah Keterangan 

1 Sambiroto 4.271  

2 Gebangkerep 2.952  

3 Baron 5.894  

4 Waung 5.388  

5 Kemlokolegi 4.704  

6 Kemaduh 5.177  

7 Garu 3.409  

8 Jekek 7.556  

9 Katerban 10.059  

10 Mabung 6.949  

11 Jambi 3.148  

 JUMLAH 60.507  

 

 

1.2.2.  Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten NganjukNomor 11 Tahun 

2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan 

Kabupaten Nganjuk, Kecamatanmerupakan wilayah kerja Camat sebagai 
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Perangkat Daerah Kabupaten, dipimpin olehCamat yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupatimelalui Sekretaris Daerah. 

Sedangkan tugas pokok Kecamatan Baronadalah : 

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum; 

c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; 

d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan 

umum; 

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa 

atau kelurahan. 

Struktur OrganisasiKecamatan Baron Kabupaten Nganjuk terdiri dari : 

a. Camat; 

b. Sekretaris Kecamatan; 

c. 2 (dua) Subbag yaitu Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum; 

d. 5 (lima) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban, SeksiPemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi 

Kesejahteraan Masyarakat dan Seksi Sarana dan Prasarana. 

.1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi 

Aspek-aspek strategis Kecamatan Barondiperoleh dengan 

mengakomodasi isustrategis yang terkait dengan tugas dan fungsi 

kecamatan pada RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023, yaitu “Belum 

optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan 

pelayanan publik”  
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Dari isu strategis tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pada 

Kecamatan Baron terdapat beberapa pemasalahan dalammenjalankan 

tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat 

diuraikansebagai berikut: 

1. belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat 

dikoordinasikansecara optimal sesuai tugas dan fungsi; 

2. keterbatasan kemampuan sumber daya aparatur dalam 

merumuskan kebijakandan menyikapi perubahan peraturan; 

3. mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal. 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 
 

2.1.  Rencana Strategis Organisasi 

Kecamatan Baron sebagai perangkat daerah bertugas untuk menjabarkan, 

melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi Kecamatan selaku perangkat daerah sebagaimana 

tercantum dalam dokumen RencanaStrategis Kecamatan Baron Kabupaten 

Nganjuk 2019-2023 sebagai berikut: 

a. Visi 

 Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai 

Camat Baron Kabupaten Nganjuk melalui penyelenggaraan tugas dan 

fungsi dalam kurun waktu 5 tahun(2019–2023) yang akan datang. 

Sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan 

Baron adalah : 

 “TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJUDAN 

BERMARTABAT. 

 Rumusan visi yang ditetapkandapat ditelaah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat 
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia 
3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi 

pemerintahan  umum, keuangan, dan administrasi Desa/Kelurahan 
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan daerah 
. 

b.  Misi 

Misi didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2019-2023 yang akan di 

tunjang realisasinya dalam Tujuan Renstra kecamatan Baron Kabupaten 

Nganjuk adalah Misi 1(pertama) dan 2(dua)yaitu:  
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1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan 

harmonis,berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta memelihara 

kerukunan,ketentraman dan ketertiban. 

2. Meningkatkan kinerja birokrasi bersih profesional dan akuntabel demi 

masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui 

penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif,partisipatif dan 

transparan.  

Penjelasan makna  Misi diantaranya : 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat  

2. Meningkatnya kedisiplinan PNS 

3. Meningkatnya desa/kelurahan  yang menyusun perencanaan, 

penganggaran dan pelaporan keuangan yang berkualitas 

4. Meningkatnya pemberdayaan lingkungan hidup berbasis partisipasi 

masyarakat 

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) 

tahun. RencanaStrategis Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 

2019-2023 mempunyai sasaran strategis : 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan Kinerja Satuan Organisasi Perangkat 

daerahPemerintahan Kecamatan Baron 

2. Meningkatnya desa/kelurahan yang menyusun 

perencanaan,penganggaran dan pelaporan keuangan yang berkualitas 

 

Masing-masing Sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator kinerja 

dengan targetkinerja untuk Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel di 

bawah. 
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Tabel 2.1 

Sasaran Strategis, Indkator dan Target Kinerja Tahun 2021 

KecamatanNganjuk 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya kualitas 
pelayanan kepada 
masyarakat 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
pelayanan publik 

 

Baik 

2. Meningkatnya 
desa/kelurahan  yang 
menyusun perencanaan, 
penganggaran dan 
pelaporan keuangan yang 
berkualitas 

Persentase kelurahan 
yang tertib 
perencananan, 
penganggaran dan 
pelaporan 

 

100% 

  Persentase desa yang 
menerapkan tata kelola 
pemerintahan yang baik 

100% 

 

Indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Baron  

merupakan lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator), yaitu 

ukuran keberhasilan darisuatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. 

Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunanmenyesuaikan dokumen 

renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan organisasi 

perangkat daerah. 

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke 

dalamsejumlah program dan kegiatan yang memilikikesamaan perspektif 

dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. 

Penetapanprogram diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan 

kegiatan dan pengalokasiansumber daya organisasi. Dengan demikian 

kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dariprogram. Rencana Kinerja 

Tahun 2021 Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, disusun mengacupada 
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Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk 2018-

2023 denganmengambil target tahun 2021..  

2.2   Perjanjian Kinerja 

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Baron Tahun 2021 disusun 

berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Perjanjian 

Kinerja terdiri dari tiga sasaran strategis sebagai berikut : 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat 

2. Meningkatnya desa/kelurahan  yang menyusun perencanaan, 

penganggaran dan pelaporan keuangan yang berkualitas 

3. Meningkatnya pemberdayaan lingkungan hidup berbasis partisipasi 

masyarakat 

 

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 

: 

Tabel 2.2 

Perjanjian Kinerja Kecamatan Baron 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 

1. Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
kepada masyarakat 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
pelayanan publik 

Baik Baik 

2. Meningkatnya 
desa/kelurahan  
yang menyusun 
perencanaan, 
penganggaran dan 
pelaporan keuangan 
yang berkualitas 

Persentase kelurahan 
yang tertib 
perencananan, 
penganggaran dan 
pelaporan 

 

100% 100% 

  Persentase desa yang 
menerapkan tata kelola 
pemerintahan yang 
baik 

100% 100% 
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Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, 

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan 

dengan anggaran Rp. 2.483.476.628 sebelum perubahan, setelah perubahan 

menjadi Rp. 2.438.094.628,- yang selangkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian 

Kinerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2021  (terlampir). 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Baron merupakan perwujudan kewajiban 

Kecamatan Baronuntuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan 

pelaksanaan tugas pokokdan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan. Kinerja Kecamatan BaronTahun2021 tergambar dalam tingkat 

pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program 

dan kebijakan yang ditetapkan. 

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan 

dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar 

mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu 

instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja 

yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance 

plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang 

dicapai.  

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk 

mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan 

keputusan.  

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan 

kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), 

achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas 

waktu).  

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Baron Tahun 

2021, rumus yang dipergunakan adalah :  
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Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, 

Kecamatan Baron menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan 

capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan 

pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis 

dan kegiatan sebagai berikut  

Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian 

I  Lebih dari 100%  Sangat Baik 

II  75 % sampai 100 %  Baik 

III  55 % sampai 75%  Cukup 

IV  Kurang dari 55 %  Kurang 

Capaian kinerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk disajikan 

dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahunini, antara 

realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan 

realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. 

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis 

penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber 

daya, dan analisis program/kegiatan yangmenunjang keberhasilan/ kegagalan 

diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian 

target kinerja. 

Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah 

ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci 

sebagai berikut : 

 Realisasi  
Capaian IKU = ------------------- x 100 %  
 Target  
 



 Halaman14 

 

Tabel 3.1.  
Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2021 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Satu
an 

Target 
Reali-
sasi 

Capaian 

1 2 3 4 5 6 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik yang 

prima 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat terhadap 

pelayanan public 

Kateg
ori 

Baik Sangat 
Baik 

100% 

Meningkatnya 

desa/kelurahan  yang 

menyusun 

perencanaan, 

penganggaran dan 

pelaporan keuangan 

yang berkualitas 

Persentase kelurahan 

yang tertib 

perencananan, 

penganggaran dan 

pelaporan 

% 100% 100% 100% 

 Prosentase desa yang 

menerapkan tata kelola 

pemerintahan desa 

yang baik. 

% 100% 100% 100% 

Capaian kinerja dan 

keuangan 

Pelaporan keuangan 

semester 1 dan ahkir 

tahun 

% 100 % 100 % 100 % 

Sesuai Review Rencana Strategis Kecamatan Baron Tahun 2018-

2023, terdapat 2 (dua) misi dan 2 (dua) tujuan, serta 2 (dua)  sasaran 

strategis, adapun analisa dari tujuh sasaran strategis untuk mencapai tujuan 

dan misi dari Kecamatan Baron diuraikan sebagai berikut:  

 

3.2.1. MISI SATU  

SASARAN STRATEGIS :  

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima. 

Untuk dapat mencapai misi pertama, yaitu peningkatan kualitas 

pelayanan publik yang prima kepada masyarakat secara menyeluruh 

dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di Wilayah Kecamatan 

serta kelengkapan fasilitas lainnya, serta dapat mencapai tujuan 
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pertama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka 

ditetapkan sasaran strategis,yaitu meningkatnya kualitas pelayanan 

publik yang prima.  

Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 1 (satu) 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan 

tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis 

pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan 

sebagai berikut :  

Tabel 3.2.1. : MISI 1 SASARAN STRATEGIS 1  

Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Baron 

MISI 1 : 

Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara 

menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di 

Wilayah Kecamatan serta kelengkapan fasilitas lainnya.  

TUJUAN 1 : 

Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

SASARAN STRATEGIS 1 : 

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima. 

Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 
Kinerja 

2021 (%) 

Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian Kinerja 

(%) 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 
Terhadap 

Pelayanan Publik 

Kategori 
Sangat 

Baik 
(100%) 

Baik Baik 100% 

 

 

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut :  

3.2.1.1 Indeks kepuasan masyarakat  

Indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 terealisasi “Sangat Baik” dari 

target yang ditetapkan “Baik” sehingga prosentase capaiannya sebesar >100 %.  

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik yaitu melalui strategi menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang 
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ditanggapi dan diselesaikan, serta menyediakan pelayanan administrasi 

perkantoran. Dengan meningkatkan pelayanan masyarakat berdasarkan 

pelimpahan sebagian tugas dari Bupati, meningkatkan pelayanan masyarakat 

berdasarkan urusan yang belum atau tidak dilaksanakan oleh desa/kelurahan dan 

melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan. 

Sedangkan kebijakannya yakni menerima masukan maupun saran dari 

masyarakat yang harus ditindaklanjuti lewat pengaduan melalui kotak saran atau 

saran yang disampaikan pada survei kepuasan masyarakat dan menyediakan 

kebutuhan administrasi perkantoran dengan melalui program pelayanan 

administrasi perkantoran.  

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dan 2019 

Sasaran 
Kinerja 

Indikator Kinerja 
Target 
2018 

Realisasi 

Tahun 2017 Tahun 2019 

Meningkat
nya 

kualitas 
pelayanan 
publik yang 

prima 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 
Terhadap 

Pelayanan Publik 

Baik SangatBaik SangatBaik 

 

 
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 
Sampai Dengan Akhir Periode Renstra Tahun 2020 

 
Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Akhir 

Renstra Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 2020 

Tingkat 

Kemajuan 

Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
publik yang prima 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat Terhadap 

Pelayanan Publik 

Baik SangatBaik 100% 
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Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja 

No Sasaran 

Kinerja/Program 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Anggaran 

Rp 

% 

Anggaran 

1. Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
publik yang prima 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat Terhadap 
Pelayanan Publik 

-  

 
 

Program penunjang 
urusan pemerintah 
daerah kabupaten/kota 

2.454.839.402  

 
 

Program 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
pelayanan publik 

49.619.050  

 
 

Program pemberdayaan 
masyarakat desa dan 
kelurahan 

109.809.700  

 
 

Program kordinasi 
ketentraman dan 
ketertiban umum 

6.750.000  

 
 

Program 
penyelenggaraan urusan 
pemerintahan umum 

0  

 
 

Program pembinaan dan 
pengawasan 
pemerintahan desa 

2.970.000  

  Total Anggaran 2.623.988.152  

 

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran 

Sasaran/Progr

am 
Indikator 

Kinerja Anggaran 

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaia

n 

Meningkatnya 
kualitas 

pelayanan 
publik yang 

prima 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 
Terhadap Pelayanan 
Publik 

Baik Baik 100%   92,45 

 

Program 
penunjang urusan 
pemerintah 
daerah 
kabupaten/kota 

   

2.454.839.

402 

2.307.514.94

1 

94 

 

Program 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
pelayanan publik 

   

49.619.050 48.366.000 97,47 

 Program    109.809.70 64.882.750 59,09 
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pemberdayaan 
masyarakat desa 
dan kelurahan 

0 

 

Program 
kordinasi 
ketentraman dan 
ketertiban umum 

   

6.750.000 2.250.000 33,33 

 

Program 
penyelenggaraan 
urusan 
pemerintahan 
umum 

   

0 0 0 

 

Program 
pembinaan dan 
pengawasan 
pemerintahan 
desa 

   

2.970.000 2.932.500 98,73 

 Jumlah    
2.623.988.152 2.425.946.19

1 

92,45 

 

 

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  

No Sasaran Indikator 

Kinerja 

% Capaian 

Kinerja 

% Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 

Efiensi 

1. 
Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
publik yang prima 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
Terhadap 
Pelayanan 
Publik 

100% 92,45 7,55 % 

 

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan 

publik yang prima di Kecamatan Baron terdapat efisiensi anggaran khususnya 

pada belanja penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik. 

 

3.2.1.2 Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja 

Dari indikator kinerja untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik yang prima diketahui telah mencapaisasaran. 

Keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan karena Komitmen pimpinan 

yang tinggi terhadap peningkatan pelayanan publik, aparatur yang memahami 

tugas dan fungsinya dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. 
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upaya untuk mempertahankan pencapaian kinerja ini adalah dengan lebih 

mengintensifkan koordinasi. 

 

3.2.2. MISI DUA  

SASARAN STRATEGIS :  

Meningkatnya desa/kelurahanyang menyusun perencanaan, penganggaran 

dan pelaporan keuangan yang berkualitas 
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Tabel 3.2.2. : MISI 2 SASARAN STRATEGIS 2 
Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Baron 

MISI 2 : 
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, 
penganggaran dan pelaporan keuangan yang 
berkualitas 

 

TUJUAN 1 : 
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, 
penganggaran dan pelaporan keuangan yang 
berkualitas 

 

SASARAN STRATEGIS 1 : 
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, 
penganggaran dan pelaporan keuangan yang 
berkualitas 

 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Capaian 
Kinerja 

2021 (%) 

Tahun 2020 

Target Realisasi 
Capaian Kinerja 

(%) 

Persentase 
kelurahan 
yang tertib 
perencanan
an, 
penganggara
n dan 
pelaporan 

% 90 % 90 % 100 % 100 % 

Prosentase 
desa yang 

menerapkan 
tata kelola 

pemerintahan 
desa yang 

baik. 

% 90% 90% 100% 100% 

 
Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran dua adalah sebagai berikut :  

3.2.2.1 Prosentase Desayang tertib perencananan, penganggaran dan 

pelaporan 

Untuk mengetahui prosentase desa yang tertib perencanaan, 

penganggaran dan pelaporan dapat dilihat dengan indikator sebagai 

berikut  : 
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a. % Desa yang membuat Rencana Kerja (RENJA) tepat waktu ; 

b. % Desa yang menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

SKPD tepat waktu ; 

c. % Desa yang menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) SKPD tepat waktu ; 

d. % pelaporan semesteran tepat waktu ; 

e. % Pelaporan Akhir tahun tepat waktu. 

Berdasarkan indikator prosentase desa yang tertib perencanaan, 

penganggaran dan pelaporan, dari 11desa yang ada pada Kecamatan Baron  

penyelesaian administrasi desa dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.2 Desayang tertib perencananan, penganggaran dan pelaporan 

No Jenis administrasi Desa 
Jumlah 
Desa 

Jml yg tepat 
waktu 

% desa adm 
tepat waktu. 

1. Menetapkan Rencana 
Kerja (RENJA) 

11 11 100% 

2. menetapkan Rencana 
Kerja dan Anggaran 
(RKA) SKPD 

11 11 100% 

3. menetapkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) SKPD tepat waktu 

11 11 100% 

4. pelaporan semesteran 
tepat waktu 

11 11 100% 

5. Pelaporan Akhir tahun 
tepat waktu 

11 11 100% 

 Rata-rata capaian 11 11 100% 
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Dari data Desapada Kecamatan Baronyang menyelesaikan administrasi 

Desatepat waktu kemudian diambil angka rata-ratanya dapat diketahui bahwa 

“Persentase desa yang tertib perencananan, penganggaran dan 

pelaporan yang baik”mencapai sebesar 100 %, atautarget yang ditetapkan 

sebesar 100 %. 

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong agar Desa 

menerapkan tertib perencananan, penganggaran dan pelaporan yang baik 

adalah dengan Program pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan 

masyarakat, dengan kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur. 

Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan teralisasi sebesar 92,45% atau (lebih rendah) dengan dari 

target yang ditetapkan sebesar 100 %, sehingga prosentase capaiannya 

sebesar 84,14% ini berarti dapatmembantu mendorong pemerintah desauntuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan penyusunanperencananan, penganggaran 

dan pelaporan yang berkualitas. 

 

3.2.2.2Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa 

yang baik. 

Untuk mengetahui prosentase desa yang menerapkan tata kelola 

pemerintahan desa yang baik dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut : 

a. % desa yang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Desa tepat waktu; 

b. % Desa  yang menetapkan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa 

tepat waktu; 

c. % desa yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) tepat waktu; 

d. % desa yang menetapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

(LPPDes) tepat waktu. 
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Berdasarkan indikator prosentase desa yang menerapkan tata kelola 

pemerintahan desa yang baik, dari 11desa yang ada pada Kecamatan Baron 

penyelesaian administrasi desa dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.3 Desa yang menyelesaikan administrasi desa  

No Jenis administrasi desa  
Jumlah 
Desa 

Jml adm yg 
tepat waktu 

% desa adm 
tepat waktu. 

1. Penetapan Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Desa  

11 11 100 % 

2. Penetapan Rencana Kerja 
Pemerintahan (RKP) Desa  

11 11 
 

3. Penetapan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDes) dan 
Perubahannya 

 

11 

 

11 

 

4. PenerbitanLaporan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan (LPPDes)  

11 11 
 

5 Penerbitan LKPPDesa 
11 11 

 

6 Penerbitan IPPDesa 
11 11 

 

7 Penerbitan 
Pertanggungjawaban 
APBDesa 

11 11 
 

 Rata-rata capaian 11 11 100 % 

 

Dari data desa pada Kecamatan Baronyang menyelesaikan administrasi desa 

tepat waktu kemudian diambil angka rata-ratanya dapat diketahui bahwa 

“Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang 

baik”mencapai sebesar100 %, atautarget yang ditetapkan sebesar 100 %. 

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong agar desa 

menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah dengan program 
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Program pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa 

dengan kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur Desa. 

Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Masyarakat Kecamatan 

Baron digunakan untuk Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 

Desa teralisasi sebesar 92,45% atau (lebih rendah) dengan dari target yang 

ditetapkan sebesar 100 %, sehingga prosentase capaiannya sebesar 92,45% 

ini berarti dapatmembantu mendorong pemerintah desa untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan 

yang berkualitas. 

Sedangkan kegiatan lainnya untuk memberikan motivasi pada aparatur 

desa agar melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah Program 

Pembinaan Pemerintahan Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kel, Program 

Penyusunan monografi Kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa, 

Program Penyelenggaraan  Musrenbang Kecamatan, Program Koordinasi 

Musrenbang Desa/Kkelurahan serta Program Pembinaan Administrasi dan 

Pengelolaan Keuangan dengan capaian kinerja seperti yang ditampilkan pada 

tabel alokasi per sasaran kinerja dibawah ini. 

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019 dan 2020 

Sasaran 
Kinerja 

Indikator Kinerja 
Target 
2021 

 Realisasi  

Tahun 2019  Tahun 2020 

Meningkatnya 
desa/kelurahan  
yang menyusun 
perencanaan, 
penganggaran 
dan pelaporan 
keuangan yang 
berkualitas 

 

Persentase kelurahan 
yang tertib 
perencananan, 
penganggaran dan 
pelaporan 

90 % 100 % 100 % 

 

Prosentase desa yang 
menerapkan tata kelola 
pemerintahan desa yang 
baik. 

90 % 100 % 100 % 
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Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 

Sampai Dengan Akhir Periode Renstra Tahun 2020 

Sasaran 

Kinerja 

Indikator 

Kinerja 

Target Akhir 

Renstra 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2021 

Tingkat 

Kemajuan 

Meningkatnya 
desa/kelurahan  yang 
menyusun 
perencanaan, 
penganggaran dan 
pelaporan keuangan 
yang berkualitas 

 

Persentase kelurahan 
yang tertib 
perencananan, 
penganggaran dan 
pelaporan 

100 % 100 % 100% 

 

Prosentase desa yang 
menerapkan tata kelola 
pemerintahan desa yang 
baik. 

100 % 100 % 100% 

 

Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja 

No Sasaran 

Kinerja/Program 

Pembangunan 

Indikator Kinerja Anggaran 

Rp 

% 

Anggaran 

1. Meningkatnya desa/kelurahan  
yang menyusun perencanaan, 
penganggaran dan pelaporan 
keuangan yang berkualitas 

Persentase Desa/ kelurahan 
yang tertib perencananan, 
penganggaran dan pelaporan 

 100 

 
 

Program 
PembinaanPengawasan  
Pemerintahan  Desa/Kel 

2.970.000  

  Total Anggaran 
2.970.000  

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran 

Sasaran/Program Indikator 
Kinerja Anggaran 

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian 

Meningkatnya 
desa/kelurahan  
yang menyusun 
perencanaan, 
penganggaran dan 
pelaporan keuangan 
yang berkualitas 

Persentase 
Desa/ 
kelurahan yang 
tertib 
perencananan, 
penganggaran 
dan pelaporan 

90 % 100 % 100% 

 2.932.500 98,73 

 

Program 
Pembinaan 
Pengawasan 
pemerintah 
Desa/Kel 

   

 2.932.500 98,73 

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
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No Sasaran Indikator 

Kinerja 

% Capaian 

Kinerja 

% Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 

Efiensi 

1. Meningkatnya desa/kelurahan  
yang menyusun perencanaan, 
penganggaran dan pelaporan 
keuangan yang berkualitas 

 

Persentase 
Desa/kelurahan 
yang tertib 
perencananan, 
penganggaran dan 
pelaporan 

100% 

 

92,10 24,66 % 

 

3.2.2.2Permasalahan dan Solusi  

Dari indikator kinerja untuk mencapai sasaran meningkatnya desa yang 

menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang 

berkualitasdiketahui (mencapai) sasaran. Namun masih ada beberapa kegiatan 

untuk mendukung program dalam rangka mencapai sasaran hal ini perlu di 

inventarisasi dan di evaluasi secara terus menerus apa yang menyebabkan 

capaian kinerja kurang maksimal.  

Pada desa-desa yang ada pada Kecamatan Baron  sumber daya 

aparat relatif masih kurang dan kurang mempunyai kemauanuntuk membekali 

diri dengan kemampuan dalam mengelola administrasi desa. Untukitu 

diperlukan penyelenggaraan kegiatan pembinaan administrasi desa 

untukmembimbing perangkat desa sesuai bidang tugasnya secara berkala. 

 

3.2.3. MISI KETIGA 

SASARAN STRATEGIS :  

Meningkatnya pemberdayaan lingkungan hidup berbasis partisipasi 

masyarakat 

Isu tentang masalah lingkungan saat ini sedang menjadi trend di tingkat 

nasional maupun internasional mengingat semakin parahnya dan 

memburuknya kondisi lingkungan hidup di dunai saat ini  ditunjang oleh 

struktur masyarakat nganjuk yang sebagian besar tergolong 

masyarakat perkotaan dengan ciri semakin rendahnya tingkatnya 

kepedulian (Masyarakat Patembayan). Sejalan dengan hal tersebut 

serta untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Kabupaten  
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3.2.2.2Permasalahan dan Solusi  

Dari indikator kinerja untuk mencapai sasaran meningkatnya 

pemberdayaan lingkungan hidup berbasis partisipasi masyarakatdiketahui 

(mencapai) sasaran. Namun masih ada beberapa kegiatan untuk mendukung 

program dalam rangka mencapai sasaran hal ini perlu diinventarisasi dan di 

evaluasi secara terus menerus apa yang menyebabkan capaian kinerja 

kurang maksimal.  

Terutama pada faktor tingkat sebaran pemberdayaan masyarakat 

yang masih terpusat pada beberapa desa yang menjadi pemenang lomba saja 

belum merata ke seluruh wilayah Kecamatan Baron, diperlukan upaya yang 

maksimal serta terstruktur untuk dapat tercapainya pemerataan 

Pemberdayaan Pengelolaan tersebut. 

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN  

Kecamatan Baronpada Tahun 2021 melaksanakan 6 (enam) program dan 

23 (dua puluh tiga ) kegiatan serta mengelola anggaran belanja langsung dengan 

pagu sebesar Rp. 2.623.988.152 dengan realisasi sebesar Rp. 2.425.946.191 atau 

dengan capaian sebesar 92,45 %. Adapun rincian realisasi anggaran per urusan 

pemerintahan adalah sebagai berikut :  

1. Urusan administrasi umum merupakan urusan yang dilaksanakan oleh setiap 

SKPD dan pada tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 6 program dan 23 kegiatan 

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.623.988.152 dengan realisasi sebesar 

Rp. 2.425.946.191atau dengan capaian 92,45%. Capaian ini dipengaruhi oleh 

adanya efisiensi anggaran di beberapa kegiatan termasuk didalamnya adalah 

sisa belanja dan selisih harga perencanaan dengan harga realisasi. Tidak ada 

permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan urusan administrasi umum ini.  

2. Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Baron yang pada tahun 

2021 dilaksanakan 6(enam) program dan 23 (dua puluh tiga )kegiatan dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp. 2.623.988.152 dengan realisasi sebesar Rp. 

2.425.946.191atau sebesar 92,45%. Capaian ini dipengaruhi oleh beberapa 
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program kegiatan yang tidak dapat terserap secara keseluruhan termasuk sisa 

belanja dan selisih harga perencanaan dengan harga realisasi.  
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3.4PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 

Pencapaian kinerja dan capaian anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran 

Sasaran/ 
Program 

Indikator 

Kinerja Anggaran 

Target 
Reali-
sasi 

Capai
an Alokasi Reali-sasi 

Capai
an 

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
publik yang 
prima 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap 
pelayanan 
public 

Baik Baik 100% 2.623.988.1

52
 

2.425.946.191 92,40 

Meningkatnya 
desa yang 
menyusun 
perencanaan, 
penganggaran 
dan pelaporan 
yang berkualitas. 

Prosentase 
Desa/Keluraha
n yang tertib 
perencananan, 
penganggaran 
dan pelaporan. 

100 % 100 % 
 

100 % 2.623.988.1

52
 

2.425.946.191 92,40 

Sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 3.4.1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Sasaran Indikator Sasaran 
% Capaian 

Kinerja 

% 
Penyerapan 
Anggaran 

Tingkat 
Efisiensi 

Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

publik yang prima 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat terhadap 

pelayanan public 

 

100 % 92,40% 7,60% 

Meningkatnya desa 

yang menyusun 

perencanaan, 

penganggaran dan 

pelaporan yang 

berkualitas. 

Prosentase Desa/ 

Kelurahan yang 

menerapkan tata kelola 

pemerintahan desa 

yang baik. 

100 % 92,40% 7,60% 

(Tingkat efisiensi = % capaian kinerja - % penyerapan anggaran) 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1.  KESIMPULAN  

Laporan Kinerja Kecamatan Baron merupakan laporan 

pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kecamatan 

Baron dengan mengacu pada Review Renstra Kecamatan BaronTahun 2018-

2023.  

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Baron pada Peraturan 

Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan 

Kinerja.  

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam 

lingkup Kecamatan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi 

yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama 

Tahun 2021 semua indikator sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan.  

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Baron Tahun 2021 sudah 

memenuhi sasaran startegis yang telah ditargetkan, adapun sasaran strategis 

yang sudah dicapai sebagai berikut :  

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima; 

2. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan 

pelaporan yang berkualitas. 
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4.2.  SARAN 

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu 

upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, 

meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain : 

a. melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat 

sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dankinerja; 

b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan 

pelaksanaanprogram/kegiatan; 

c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Baron secara 

menyeluruh,efektif, dan efesien; 

d. menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk 

meningkatkankinerjanya. 

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Kecamatan BaronTahun 2021 ini masih jauh dari 

sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya 

membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan laporan kami pada 

tahun mendatang.  

 

 

Nganjuk, Pebruari 2022 

CAMAT BARON 

 

 

 

 

PUGUH HARNOTO, S.STP,MM 

Pembina tingkat I 

NIP. 19750708 199602 1 001 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih 

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawabserta berorientasi 

kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah.Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas 

tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 

yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. 

Dengan telah selesainyapelaksanaan tahun anggaran 2021, sesuai 

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Baron 

Kabupaten Nganjuk, wajib menyusun LkjIP.Informasi dalam dokumen LKjIP 

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan tugas setiap organisasi perangkat daerah. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2018 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, yang 

dijabarkan dalamPeraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Nganjuk, dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan Kabupaten 

Nganjuk, Kecamatan Baronmempunyai Visi “Terwujudnya Kinerja Aparatur Kecamatan 

Baron Yang Optimal Dalam Melaksanakan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan 

Kepada Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Program Kabupaten Nganjuk “.,maka 

dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai sesuai Rencana 

Strategis Kecamatan Baron, dengan sasaran :  

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat  

2. Meningkatnya desa/kelurahan  yang menyusun perencanaan, penganggaran 

dan pelaporan keuangan yang berkualitas  

Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan indikator dengan capaian seperti 

dalam tabel berikut : 
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Sasaran 1.Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat;  

Indikator Target Realisasi Capaian 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

pelayanan public 

Baik Baik >100 % 

 

Sasaran 2.Meningkatnya desa/kelurahan  yang menyusun perencanaan, 

penganggaran dan pelaporan keuangan yang berkualitas 

Indikator Target Realisasi Capaian 

Persentase kelurahan yang tertib 

perencananan, penganggaran dan 

pelaporan 

100 % 100 % 100 % 

Persentase desa yang menerapkan 

tata kelola pemerintahan yang baik 
100 % 100 % 100 % 

 

Keseluruhan anggaran pada Kecamatan Baronpada tahun 2021 

sebesarRp.2.623.988.152 telah terserap sebesar 92,40 atau sejumlah 

Rp.2.425.946.191 

 

Melalui LKjIP Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 ini 

diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun 

selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan 

BaronKabupaten Nganjuk. 
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