BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas spesifik,
dapat terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu serta transparan. Oleh sebab
itu

implementasi

SAKIP

guna

mengintegrasikan

mulai

dari

perencanaan,

pelaksanaan, pengurkuran kinerja sampai pada proses penyusunan LKJiP yang
mana

dalam

menyusunnya

diperlukan

pengukuran

secara

internal

dalam

menunjang proses evaluasi atas capaian IKU Perangkat Daerah.
Demi terwujudnya evaluasi internal yang efektif dan akuntabel, perlu kita ketahui
beberapa instrumen utama yang diukur dalam mencapai target prioritas Kecamatan
Nganjuk yaitu sebagai berikut :
1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik yaitu tingkat kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan Kecamatan Nganjuk
Kelurahan kepada masyarakat dalam Survey yang dilaksanakan terhadap 100
responden masyarakat dengan berbagai golongan umur dan jenis kelamin yang
mendapatkan pelayanan di Kecamatan Nganjuk . Target yang diharapkan dari
prioritas ini adalah sebesar 100 % ;
2) Persentase kelurahan yang tertib perencanaan, penganggaran dan pelaporan
yaitu persentase jumlah kelurahan yang telah membuat dengan baik, benar dan
tepat waktu rencana kerja : RKA, DPA serta laporan rutin keuangan lainnya
dibandingkan dengan jumlah seluruh kelurahan. Persentase yang diharapakan
dicapai pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 100 % ;
3) Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu
persentase jumlah desa yang telah menyusun dengan baik serta tepat waktu
dokumen RPJM Des, RKP, APBDes dan LPPDes dibandingkan jumlah seluruh
desa di Kecamatan Nganjuk. Persentase yang diharapkan dicapai pada akhir
tahun 2020 adalah sebesar 100 % ;
4) Persentase lingkungan RT cantik yaitu persentase jumlah RT di Kecamatan
yang

telah

menerapkan

kriteria

partisipasi

masyarakat

tinggi,

Aman,

Nyaman,Tertib dan Kreatif dibandingkan jumlah RT yang ada di kecamatan.

Persentase yang diharapkan dicapai pada akhir tahun 2020 adalah sebesar
17 % ;
5) Persentase SD/MI yang berwawasan lingkungan sekolah sehat (LSS) yaitu
persentase jumlah sekolah tingkat SD/MI yang telah menerapkan trias UKS
dalam sarana/prasarana maupun pembelajarannya dibandingkan dengan
jumlah SD/MI yang ada di Kecamatan Nganjuk. Persentase yang diharapakan
dicapai pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 60 % ;
6) Persentase TK/RA yang berwawasan lingkungan sekolah sehat (LSS) yaitu
persentase jumlah sekolah tingkat TK/RA yang telah menerapkan trias UKS
dalam sarana/prasarana maupun pembelajarannya dibandingkan dengan
jumlah TK/RA yang ada di Kecamatan Nganjuk. Persentase yang diharapakan
dicapai pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 54 % ;
Namun

untuk

mewujudkan

sebagaimana

dijabarkan

tersebut

diatas,

Kecamatan Nganjuk masih menghadapi beberapa kendala, khususnya dalam hal
peningkatan potensi sumber daya manusia (SDM) serta jumlah sumberdaya yang
terbatas. Keterbatasan potensi serta jumlah sumberdaya tersebut menyebabkan
kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas, sehingga
hasilnya belum optimal dan sesuai yang diharapkan oleh semua pihak. Agar target
prioritas dapat tercapai dengan baik, diperlukan perencanaan yang matang dan
terstruktur, disusun berdasarkan data terkini dan akurat, berdasarkan tujuan dan
sasaran kecamatan Nganjuk, situasi dan kondisi terkini serta memerlukan dukungan
semua pihak baik pemerintah maupun swasta.
Kecamatan Nganjuk selaku penanggungjawab pelaksana visi misi Bupati di
tingkat Kecamatan bertekad mewujudkan target prioritas tersebut, dengan
menyusun laporan kinerja instansi pemerintah daerah (LKJiP) tahun 2020 yang
merupakan penjabaran dari rencana strategis (Renstra) Kecamatan Nganjuk tahun
2018 – 2023. Evaluasi kinerja internal Kecamatan Nganjuk tahun 2020 ini
diharapkan dapat menjadi panduan semua pihak khususnya jajaran ASN pegawai
Kecamatan Nganjuk, Kelurahan dan Desa serta satuan satuan unit pelaksana teknis
yang ada di Kecamatan Nganjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan
pembangunan, pemerintahan serta pelayanan terhadap masyarakat.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Rencana Kerja Kecamatan Nganjuk adalah penjabaran perencanaan tahunan
dari Rencana Strategis Kecamatan Nganjuk. Tercapai tidaknya pelaksanaan
kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk
perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan
secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Kecamatan
Nganjuk ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja
Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Nganjuk
selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021.
Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Nganjuk tahun 2020 mengacu pada
tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh
Bupati kepada Camat. Tugas pokok kecamatan berdasar Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas Dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Kecamatan adalah
membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai
kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Nganjuk. Adapun fungsi dari Kecamatan
Nganjuk adalah :
1.
2.
3.
4.
5.

Pengoordinasian Kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan
Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan.
6. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masayarakat
dalam pembangunan.
7. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau
kelurahan.
8. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang
belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
9. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya

Pada tahun anggaran 2020 Kecamatan Nganjuk telah melaksanakan kegiatan
sesuai tugas, pokok dan fungsinya menyelesaikan beberapa proses perencanaan
pembangunan, yaitu :
1) Menyusun dokumen perencanaan tahunan yaitu Usulan Musrenbang Tahun
2021, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat
kecamatan, mengikuti forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat
Kabupaten ;
2) Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
2019 ;
3) Menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD);
4) Menyusun Dokumen Laporan Keuangan baik semesteran maupun Akhir tahun.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020, pelaksanaan
kinerja Kecamatan Nganjuk ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Tidak Langsung. Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan
Perangkat Daerah dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program).
Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan
sebagai berikut :
A. Tujuan

Umum

:

Tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Nganjuk secara
efisien dan efektif.

Khusus

:

Terwujudnya evaluasi kinerja yang akuntabel, transparan dan
pada akhirnya dapat dijadikan sebagai panduan dan rujukan
untuk penentuan target program dan kegiatan pada tahun
berikutnya.

B. Ruang Lingkup

1. Jenis data

:

Data data yang akan digunakan dalam evaluasi internal ini
berdasarkan pada beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan

untuk

menjalankan

program

pelayanan administrasi perkantoran adalah :
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Penyediaan Peralatan dan bahan Pembersih
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan

untuk

menjalankan

program

peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah :
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program ini adalah :
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4. Program Peningkatan Kinerja Kelurahan
Kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan

untuk

menjalankan

program

peningkatan kinerja ini adalah adalah :
Penyediaan biaya operasional dan peningkatan kinerja Kelurahan Ploso.
Penyediaan biaya operasional dan peningkatan kinerja Kelurahan
Payaman
Penyediaan biaya operasional dan peningkatan kinerja Kelurahan
Kartoharjo
Penyediaan biaya operasional dan peningkatan kinerja Kelurahan
Kauman
Penyediaan biaya operasional dan peningkatan kinerja Kelurahan
Ringinanom
Penyediaan biaya operasional dan peningkatan kinerja Kelurahan
Begadung
Penyediaan biaya operasional dan peningkatan kinerja Kelurahan
Cangkringan
Penyediaan biaya operasional dan peningkatan kinerja Kelurahan Bogo
Penyediaan biaya operasional dan peningkatan kinerja Kelurahan
Ganungkidul
Penyediaan biaya operasional dan peningkatan kinerja Kelurahan
Mangundikaran
Penyediaan biaya operasional dan peningkatan kinerja Kelurahan
Werungotok
Penyediaan biaya operasional dan peningkatan kinerja Kelurahan Kramat
Penyediaan biaya operasional dan peningkatan kinerja Kelurahan Jatirejo
5. Program Pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan Masyarakat
Desa/Kelurahan
Kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program ini adalah :
Pembinaan pemerintahan,kelembagaan dan masyarakat Desa/Kelurahan
Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil
desa/kelurahan
Penyelenggaraan musrenbang kecamatan
Fasilitasi musrenbang Desa/Kelurahan
Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa

Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat
Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat
Pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah
5. Program Pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau
Kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program ini adalah :
Pembinaan Lingkungan sehat
2. Sumber Data

:

Data yang didapatkan berdasarkan capaian output pada
masing masing kegiatan yang ada di kecamatan Nganjuk

3. Periode Data

:

Data yang diperoleh berdasarakn pada hasil review kagiatan
sepanjang
tribulan IV

tahun 2020 mulai tribulan I sampai dengan

BAB III
EVALUASI HASIL KEGIATAN
Evaluasi Kinerja menggunakan Pengukuran hasil kinerja yang dilakukan dengan
menggunakan

indikator

kinerja

kegiatan.

Pengukuran

ini

dilakukan

dengan

memanfaatkan data kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :
A.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
IKM menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah
diberikan

Kecamatan

Nganjuk

kepada

masayarakat

dalam

Survey yang

dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :
Setelah disebarkan kuisioner terhadap 100 responden orang yang telah
mendapatkan pelayanan di Kecamatan Nganjuk dengan pelaksanaan survey
secara acak diperoleh hasil Indeks Kepuasan masyarakat tahun 2020 terealisasi
“Baik’ sehingga persentase pencapaiannya adalah 100 % sesuai dengan yang
direncanakan ;
B.

Persentase kelurahan yang tertib perencanaan, penganggaran dan pelaporan
Pada akhir tri bulan ke IV tahun 2020 setelah dilakukan evaluasi pada setiap tri
bulan serta kegiatan pembinaan yang intensif diperoleh hasil
kelurahan

(baru tercapai 11 Kelurahan)

belum semua

yang telah menyusun dokumen

perencanaan dan penganggaran dengan tepat, benar, baik dan tepat waktu.
Sehingga capaian pada target kinerja ini adalah baru 85 % ;
Adapun Kelurahan yang telah menyusun dengan tepat waktu dan benar adalah :
Payaman, Kartoharjo, Cangkringan, Bogo, Kauman, Ganungkidul, Werungotok,
Begadung, Ploso, Kramat dan Ringinanom.

Sedangkan Kelurahan yang telah

menyusun dengan benar akan tetapi belum menyusun dengan tepat waktu adalah
: Jatirejo, dan Ganungkidul.
C.

Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik
Dari 2 desa yang ada di Kecamatan Nganjuk, keduanya telah menyusun dengan
baik serta tepat waktu dokumen RPJM Ds, RKP, APBDes dan LPPDes sehingga
dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kinerjanya adalah sesuai yang
diharapkan sebesar 100 % ;

D.

Persentase lingkungan RT cantik
Setelah dilaksanakan penilaian terhadap 420 RT se Kecamatan Nganjuk terhadap
indikator : partisipasi masyarakat tinggi, Aman, Nyaman,Tertib dan Kreatif
diperoleh hasil 71 RT telah menerapkan kriteria tersebut dalam lingkungannya

sebagai perwujudan tata kelola lingkungan yang baik sebagai perwujudan
peningkatan pemberdayaan masyarakat. Apabila terwujud 71 RT dari 420 RT
telah mewujudkan lingkungan yang cantik sesuai kriteria, maka dapat disimpulkan
bahwa tujuan yang diharapkan yaitu 17 % lingkungan RT Cantik telah tercapai
100 % ;
E.

Persentase SD/MI yang berwawasan lingkungan sekolah sehat (LSS)
Kegiatan pembinaan di bidang UKS yang dilaksanakan pada lembaga sekolah di
tingkat SD/MI selama tri bulan I dan II pada tri bulan ke III dilaksanakan kegiatan
penilaian / lomba untuk melihat sejauhmana sekolah telah menerapkan hasil
pembinaan. Pada akhir tahun 2019 diperoleh data 26 SD/MI telah menerapkan
trias UKS dalam sarana/prasarana maupun pembelajarannya dibandingkan
dengan 44 SD/MI yang ada di Kecamatan Nganjuk, sehingga persentase SD/MI
yang telah berwawasan LSS adalah sebesar 60 % sesuai target kinerja yang
diharapkan yaitu sebesar 60 % (sehingga target kinerja tercapai 100 %) ;

F.

Persentase TK/RA yang berwawasan lingkungan sekolah sehat (LSS)
Hal yang serupa dilaksanakan di tingkat lembaga TK/RA. Hasil pembinaan yang
telah dilaksanakan dievaluasi dalam penilaian lomba yang menghasilkan evaluasi
sejumlah 26 TK/RA telah mewujudkan trias UKS dalam lingkungan sekolahnya
dari 48 TK/RA se Kecamatan Nganjuk sehingga Persentase yang diharapakan
dicapai pada akhir tahun 2019 ( 54 %) telah tercapai 100 % capaian kinerjanya.
Adapun untuk evaluasi pada masing- masing kegiatan dapat disajikan pada
tabel berikut ini :

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD
TAHUN 2020 KABUPATEN NGANJUK
Kecamatan Nganjuk
Urusan/bidang urusan pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

2

Realisasi
target kinerja
hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d
tahun 2019

3

WAJIB
Urusan ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH (OPD)
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya
sarana 12 bulan
daya air dan listrik
komunikasi dan sumber
daya air , listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya
kelancaran 12 bulan
administrasi
dan
operasional kantor
Penyediaan
barang
cetakan
dan Terwujudnya
kelancaran 7.250 lembar
penggandaan
operasional perkantoran

4

Target dan realisasi kinerja
Target
program dan keluaran kegiatan program/
tahun 2019
kegiatan
Rencana
Kerja
OPD
Target Realisasi
Tingkat
tahun
Realisasi
berjalan
(%)
5

6

170.075.000 152.902.154

7 = (6/5)

8

Perkiraan realisasi
capaian target
Renstra OPD s/d
dengan tahun 2019
realisasi
capaian

Tingkat
capaian
(%)

9=(4+6+8)*

10*

89,90

25.833.893

34.200.000

25.833.893

75,54

34.200.000

59.888.201

76

28.178.700

28.200.000

28.178.700

99,92

28.200.000

54.100.000

100

2.949.200

3.500.000

2.949.200

84,26

3.500.000

8.997.000

100

Penyediaan
komponen
instalasi Terlaksananya penerangan 12 bulan
listrik/penerangan bangunan kantor.
yang memadai

4.015.000

4.500.000

4.015.000

89,22

4.500.000

12.689.000

98

Penyediaan
Bahan
Bacaan
Peraturan Perundang-undangan

2.400.000

3.000.000

2.400.000

80

3.000.000

34.600.000

97

28.403.750

30.400.000

28.403.750

93,43

30.400.000

60.961.550

91

39.768.000

39.800.000

39.768.000

99,92

39.800.000

62.125.000

98

Penyediaan makanan dan minuman

dan Terwujudnya
peningkatan 12 bulan
pengetahuan dan wawasan

Tersedianya makan minum 12 bulan
pegawai harian dan makan
minum rapat
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya kegiatan koordinasi dan 12 bulan
rapat konsultasi ke luar daerah
luar daerah

Catatan

1

Indikator
target capaian
Kinerja Program (outcome)/
kinerja
Kegiatan (output)
Program

11

Urusan/bidang urusan pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator
target capaian
Kinerja Program (outcome)/
kinerja
Kegiatan (output)
Program

Target dan realisasi kinerja
Target
program dan keluaran kegiatan program/
tahun 2019
kegiatan
Rencana
Kerja
OPD
Target Realisasi
Tingkat
tahun
Realisasi
berjalan
(%)

Tingkat
capaian
(%)

9=(4+6+8)*

4
28.620.000

6

7 = (6/5)

23.475.000

18.620.000

79,32

23.475.000

30.928.000

10*
93

2.733.611

3.000.000

2.733.611

91,12

5.000.000

11.380.000

99

24.500.000

49.500.000

49.480.000

99.96

49.500.000

80.820.000

97

Pengadaan peralatan gedung kantor

3 laptop, 2 printer

24.500.000

3.500.000

2.863.100

81,80

3.500.000

165.510.100

87

Pengadaan mebelaur

Tersedianya mebel kantor
yang memadai

64.500.000

18.000.000

18.000.000

100

18.000.000

132.150.000

95

47.316.000

92.800.000

89.800.000

96,77

85.000.000

126.216.000

93

17.364.858

18.000.000

17.945.942

99,70

18.000.000

56.255.791

91

3.990.000

21.500.000

17.880.000

83.16

21.500.000

32.190.000

89

Pemeliharaan rutin / berkala gedung Terlaksananya
12 bulan
kantor
pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Tersedianya
BBM dan 12 bulan
dinas/operasional
pemeliharaan
kendaraan
operasional sebanyak 1
kendaraan (1 kendaraan
roda empat)
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Terlaksananya
12 bulan
gedung kantor
pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
antara lain mesin ketik
manual,
komputer,laptop,printer

203.300.000 195.969.04
2

8

realisasi
capaian

2
3
Terlaksananya perjalanan 12 bulan
dinas/rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Pengadaan Peralatan dan bahan Tersedianya peralatan dan 12 bulan
Pembersih
bahan
pembersih
yang
memadai
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan
perlengkapan
gedung 7 Filling Kabinet Kayu dan 4 100%
kantor
AC
100%

5

Perkiraan realisasi
capaian target
Renstra OPD s/d
dengan tahun 2019

96,39

Catatan

1
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Realisasi
target kinerja
hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d
tahun 2019

11

Urusan/bidang urusan pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Penyediaan Biaya Operasional dan Peningkatan
Kinerja Kelurahan Payaman
Penyediaan Biaya Operasional dan Peningkatan
Kinerja Kelurahan Kartoharjo
Penyediaan Biaya Operasional dan Peningkatan
Kinerja Kelurahan Kauman
Penyediaan Biaya Operasional dan Peningkatan
Kinerja Kelurahan Ringinanom
Penyediaan Biaya Operasional dan Peningkatan
Kinerja Kelurahan Begadung
Penyediaan Biaya Operasional dan Peningkatan
Kinerja Kelurahan Cangkringan
Penyediaan Biaya Operasional dan Peningkatan
Kinerja Kelurahan Bogo
Penyediaan Biaya Operasional dan Peningkatan
Kinerja Kelurahan Ganungkidul
Penyediaan Biaya Operasional dan Peningkatan
Kinerja Kelurahan Mangundikaran
Penyediaan Biaya Operasional dan Peningkatan
Kinerja Kelurahan werungotok
Penyediaan Biaya Operasional dan Peningkatan
Kinerja Kelurahan Kramat

2
Terwujudnya
penyediaan
operasional dan peningkatan
Kelurahan
Terwujudnya
penyediaan
operasional dan peningkatan
Kelurahan
Terwujudnya
penyediaan
operasional dan peningkatan
Kelurahan
Terwujudnya
penyediaan
operasional dan peningkatan
Kelurahan
Terwujudnya
penyediaan
operasional dan peningkatan
Kelurahan
Terwujudnya
penyediaan
operasional dan peningkatan
Kelurahan
Terwujudnya
penyediaan
operasional dan peningkatan
Kelurahan
Terwujudnya
penyediaan
operasional dan peningkatan
Kelurahan
Terwujudnya
penyediaan
operasional dan peningkatan
Kelurahan
Terwujudnya
penyediaan
operasional dan peningkatan
Kelurahan
Terwujudnya
penyediaan
operasional dan peningkatan
Kelurahan
Terwujudnya
penyediaan
operasional dan peningkatan
Kelurahan

3

Realisasi
target kinerja
hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d
tahun 2019

4

Target dan realisasi kinerja
Target
program dan keluaran kegiatan program/
tahun 2019
kegiatan
Rencana
Kerja
OPD
Target Realisasi
Tingkat
tahun
Realisasi
berjalan
(%)
5

6

7 = (6/5)

5.031.474.500

4.854.687.487

96,49

8

Perkiraan realisasi
capaian target
Renstra OPD s/d
dengan tahun 2019
realisasi
capaian

Tingkat
capaian
(%)

9=(4+6+8)*

10*

biaya
kinerja

12 bulan

441.905.014

384.965.000

375.430.761

97,52

384.965.000

826.870.014

87

biaya
kinerja

12 bulan

341.873.618

432.822.000

421.729.878

97,44

432.822.0000 774.695.618

90

biaya
kinerja

12 bulan

381.700.283

396.676.500

391.717.599

99

395.676.500

777.376.783

93

biaya
kinerja

12 bulan

356.332.584

432.812..000

404.036.936

93,35

432.812.000

789.144.584

95

biaya
kinerja

12 bulan

343.527.109

324.012.000

317.935.156

98,12

324.012.000

667.539.109

99

biaya
kinerja

12 bulan

435.747.260

405.650.000

362.242.820

89,34

405.650.000

841.397.260

95

biaya
kinerja

12 bulan

297.538.008

314.882.000

309.792.377

98,38

314.882.000

612.420.008

96

biaya
kinerja

12 bulan

346.525.498

330.780.000

329.281.051

99,55

330.780.000

677.305.498

94

biaya
kinerja

12 bulan

316.624.182

341.789.000

337.321.317

98,69

341.789.000

658.413.182

96

biaya
kinerja

12 bulan

367.778.984

489.475.000

466.660.255

95,34

489.475.000

857.253.984

94

biaya
kinerja

12 bulan

419.407.450

397.671.000

390.720.211

98,25

397.671.000

817.078.450

92

biaya
kinerja

12 bulan

381.184.538

393.703.000 377.843.877

95,97

393.703.500

774.888.038

94

Catatan

1
Program Peningkatan Kinerja Kelurahan
Penyediaan Biaya Operasional dan Peningkatan
Kinerja Kelurahan Ploso

Indikator
target capaian
Kinerja Program (outcome)/
kinerja
Kegiatan (output)
Program

11

Urusan/bidang urusan pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

2

Realisasi
target kinerja
hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d
tahun 2019

Target dan realisasi kinerja
Target
program dan keluaran kegiatan program/
tahun 2019
kegiatan
Rencana
Kerja
OPD
Target Realisasi
Tingkat
tahun
Realisasi
berjalan
(%)

3

4

Terwujudnya
penyediaan
biaya
operasional dan peningkatan kinerja
Kelurahan

12 bulan

357.103.033

387.237.000 369.793.249

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Terlaksananya penyusunan pelaporan
semesteran OPD

100%

468.000

500.000

Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnnya laporan capaian kinerja
dan
ikhtiar
prognosis
Realisasi
Anggaran.

100%

936.000

100 %

1.467.000

Penyediaan Biaya Operasional dan Peningkatan
Kinerja Kelurahan Jatirejo

5

6

7 = (6/5)

8

Perkiraan realisasi
capaian target
Renstra OPD s/d
dengan tahun 2019
realisasi
capaian

Tingkat
capaian
(%)

9=(4+6+8)*

10*

95,50

387.237.000

744.340.033

98

380.000

76

500.000

1.965.000

80

1.000.000

880.000

88

1.000.000 2.936.000

89

2.000.000

1.480.000

74

2.000.000 3.467.000

85

292.150.000

267.275.300

Catatan

1

Indikator
target capaian
Kinerja Program (outcome)/
kinerja
Kegiatan (output)
Program

11

Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersusunnnya laporan capaian kinerja
realisasi kinerja
dan
ikhtiar
prognosis
Realisasi
Anggaran.

Program Pembinaan Pemerintahan,
Kelembagaan dan Masyarakat Desa
Pembinaan
Pemerintahan,
Masyarakat Desa/Kelurahan
Penyusunan monografi
penyusunan profil desa

Kelembagaan

kecamatan

dan

dan Terlaksananya pembinaan
pemerintahan kelembagaan dan
masyarakat

fasilitasi Terlaksananya Penyusunan monografi
kecamatan dan fasilitasi penyusunan
profil desa

91,49

100%

74.491.250

118.980.000 101.758.65
0

85,53

158.980.000

307.522.350

90

100%

6.329.000

8.550.000

90,50

6.500.000

17.298.000

89

7.737.700

Penyelenggaraan musrenbang kecamatan

Terlaksananya musrenbang tingkat
Desa/kelurahan

100%

12.698.800

13.300.000

12.538.000

94,27

13.300.000

39.052.800

89

Koordinasi musrenbang desa/kelurahan

Terlaksanannya fasilitasi musrenbang
tingkat desa/kelurahan

2 bulan

2.250.000

1.200.000

1.200.000

100

3.250.000

7.700.000

80

12 bulan

15.830.500

58.500.000

55.022.600

94,06

18.500.000

57.550.250

92

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Terlaksananya Pembinaan
desa
administrasi dan pengelolaan
keuangan desa

-

Urusan/bidang urusan pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

2

pembinaan

bidang

8

realisasi
capaian

Tingkat
capaian
(%)

9=(4+6+8)*

6

7 = (6/5)

31.620.000

31.549.000

99,75

36.920.000

76.393.000

10*
94

12 bulan

27.420.150

30.000.000

27.549.000

91,83

30.000.000

85.507.150

90

12 bulan

25.085.600

30.000.000

29.927.350

99,76

30.000.000

80.193.850

97

Terlaksananya Pembinaan 12 bulan
lingkungan masayakata dan
sekolah yang sehat

98.672.350

40.000.000

Terlaksananya pembinaan dan
pemantauan pendapatan daerah

5

Perkiraan realisasi
capaian target
Renstra OPD s/d
dengan tahun 2019

4
19.589.000

kesejahteraan Terlaksananya Koordinasi dan
pembinaan bidang kesejahteraan
masyarakat

Pembinaan dan Pemantauan Pendapatan Daerah

Target dan realisasi kinerja
Target
program dan keluaran kegiatan program/
tahun 2019
kegiatan
Rencana
Kerja
OPD
Target Realisasi
Tingkat
tahun
Realisasi
berjalan
(%)

3
12 bulan

Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban Terlaksananya Koordinasi dan
masyarakat
pengendalian keamanan dan
ketertiban masyarakat
Koordinasi dan
masyarakat

Realisasi
target kinerja
hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d
tahun 2019

Catatan

1

Indikator
target capaian
Kinerja Program (outcome)/
kinerja
Kegiatan (output)
Program

11

-

Program
Pengelolaan
dan
pengembangan ruang terbuka hijau

Pembinaan Lingkungan sehat

39.422.900

98,56

40.000.000

178.095.250

97
-

BAB V
PENUTUP

Keterkaitan antara kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) sudah terealisasi dengan baik. Hal ini tercermin pada evaluasi kinerja yang
telah dilaksakana. Selanjutnya apabila dilihat dari kondisi empiris memang masih
perlu mendapat perhatian bersama demi terwujudnya kualitas atas program dan
kegiatan yang dilaksanakan yang ada di Kecamatan Nganjuk.
Kami berharap Laporan evaluasi internal ini dapat diterima semua pihak yang
berhubungan secara langsung dengan pencapain tujuan dan sasaran Kecamatan
Nganjuk.

DOKUMEN
EVALUASI INTERNAL
TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN NGANJUK
Jl. Dermojoyo No. 21 Telp. (0358) 322753 , Fax (0358) 322753
Email : nganjukkecamatan@gmail.com

