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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap
tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo.
Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Laporan Kinerja atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi Pemerintah atas
penggunaan anggaran. Laporan Kinerja terdiri dari dua jenis yaitu Laporan Kinerja
Interim (laporan triwulan) dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan kinerja interim
disampaikan bersama dengan laporan keuangan triwulan dan laporan kinerja tahunan
disampaikan bersama laporan keuangan tahunan.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah
pengukuran dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis
terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya laporan kinerja dapat diketahui tingkat
capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas
dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan
kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat digunakan sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum LKIP 2019 yaitu sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Isntansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan

Menteri

PER/09/M.PAN/5/2007

Negara

Pendayagunaan

Tentang

Penetapan

Aparatur
Indikator

Negara

kinerja

Nomor

Utama

di

Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 20052025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor: 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten
Situbondo.
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
17. SK Camat Asembagus Nomor: 188/932/431.513.1/2016 Tentang Renstra SKPD
Kecamatan Asembagus Tahun 2016 – 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo
Tahun 2019 adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembangunan di
bidang Pemerintahan terutaman pelayanan Kecamatan Asembagus. Laporan Kinerja

merupakan salah satu media infromasi pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pencapaian sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan.
Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai bahan akuntabilitas
kinerja bagi pihak yang membutuhkan penyempurnaan Dokumen perencanaan periode
yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang
serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Untuk setiap celah kinerja yang
ditemukan, manajemen Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo telah merumuskan
strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerjanya dapat ditingkatkan secara
berkelanjutan. LKIP Tahun 2019 Kantor Kecamatan Asembagus disampaikan kepada
Bupati Situbondo sebagai bahan penyusunan LKIP Kabupaten Situbondo.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo dan Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Asembagus,
maka Kedudukan Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo adalah Kecamatan
dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 , maka Tugas dan
Fungsi Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Fungsi Kecamatan Asembagus :
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan
Bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;
f.

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan
lain dan/atau kelurahan;

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan
Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
i. Melaksanakan
melaksanakan

tugas

yang

sebagian

dilimpahkan

Urusan

oleh

Pemerintahan

Bupati
yang

untuk
menjadi

kewenangan daerah kabupaten;

1.5 Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten maka Kecamatan Asembagus
Kabupaten Situbondo memiliki Susunan Struktur Organisasi sebagai berikut :
a. Camat.
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
c. Seksi Pemerintahan
d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
e. Seksi Kesejahteraan Sosial
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Sesuai dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, maka masing - masing
bagian dalam susunan organisasi tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai
berikut:

1. Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan pengendalian dalam
penyelenggaraan

pemerintah,

pembangunan,

dan

pembinaan

kehidupan

kemasyarakatan di kecamatan.

2. Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas melakukan pembinaan administratif kepada
seluruh satuan organisasi pemerintah Kecamatan serta melaksanakan ketatausahaan,
keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan Kecamatan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana, pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaannya;
b. pengelolaan urusan keuangan;

c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, serta tata usaha
perlengkapan;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
e. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP) di lingkup Kecamatan;
f. pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Camat; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan
bidang tugasnya.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas Melaksanakan
penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.
Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Sub

Bagian

Umum

dan

Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a.

pencatatan dan pengarsipan surat – menyurat ;

b.

penyiapan dan pendisposisian surat keluar ;

c.

pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler ;

d.

penyiapan analisa kebutuhan kantor dan pengadministrasiannya ;

e.

penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

f.

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

g.

pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan ;
dan

h.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan penyusunan program dan kegiatan

serta

penatausahaan keuangan.
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan
fungsi :
a. penghimpunan dan pengolahan bahan–bahan untuk menyusun usulan
program kerja;
b. penyiapan rencana kegiatan;
c. penyiapan rencana kebutuhan kantor;
d. penghimpunan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana
anggaran;
e. pengelolaan urusan keuangan;
f. pembuatan laporan keuangan;

g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan;
dan
i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan
pemerintahan desa/kelurahan serta menyiapkan bahan kegiatan pemberdayaan
masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
a.

penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi

antar

instansi serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ;
b. pembinaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa ;
c.

pembinaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), Biaya Peralihan
Hak Atas Tanah/Bangunan (BPHTB) ;

d. pelaksanaan tugas bidang pertanahan ;
e.

pelaksanaan tugas pembuatan data monografi Kecamatan;

f.

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
bidang tugasnya.
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Seksi Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas melakukan perencanaan,
menyiapkan, pembinaan, pengevaluasian kegiatan di

bidang perekonomian dan

pembangunan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perekonomian dan Pembangunan
menyelenggarakan fungsi :
a.
b.
c.

d.
e.
f.

penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian,
produksi dan distribusi hasil produksi;
penyiapan kegiatan penyuluhan pembinaan pengembangan infrastruktur dan
sumberdaya alam;
pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa, program pertanian
dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong
royong ;
pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi, dan
distribusi hasil produksi ;
penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana perekonomian
rakyat;
penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pelestarian
lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta
masyarakat dalam kebersihan;

g.
h.
i.
j.

pembinaan pelayanan umum;
pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;
penyiapan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
penyiapan bahan pembinaan pelayanan umum serta penyusunan mekanisme
pelayanan perijinan;
k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
bidang tugasnya.
5

Seksi Kesejateraan Rakyat, mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan
pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesejateraan rakyat.
Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejateraan Rakyat menyelenggarakan

fungsi:
a.

penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan
penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;

b.

penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan
dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi
masyarakat, dan pemberantasan penyakit menular;

c.

penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pendidikan,
kepemudaan, dan olahraga;

d.

penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau panyaluran bantuan
sosial, termasuk bantuan bencana alam;

e.

pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar
nasional;

f.

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

g.

pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain
yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas membantu Camat untuk
melaksanakan tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.
Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Seksi

Ketentraman

dan

Ketertiban

menyelenggarakan fungsi :
a.

pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data di bidang Ketentraman
dan Ketertiban umum ;

b.

pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
umum ;

c.

penyelenggaraan

administrasi

dan

Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;

operasional

kegiatan

administrasi

d.

pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketentraman dan
ketertiban dalam masyarakat ;

e.

pelaksanaan kegiatan pembinaan di

bidang ketentraman dan ketertiban

umum ;
f.

pembinaan dan pengkoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban;

g.

pelaksanaan pembinaan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial;

h.

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

i.

pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

j.

dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN ASEMBAGUS

CAMAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIS
KECAMATAN

SUBBAG
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

KASI
PEMERINTAHAN

KASI
PEREKONOMIAN
DAN
PEMBANGUNAN

KASI
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

SUBBAG
PENYUSUNAN
PROGRAM
DAN
KEUANGAN

KASI
TRANTIB

1.6 Kondisi Kepegawaian
Kantor Kecamatan Asembagus merupakan salah satu Kantor Kecamatan dari 17
(tujuh belas) Kantor Kecamatan di Kabupaten Situbondo. Sebagai Bagian dari Pemerintah

Kabupaten Situbondo, Kantor Kecamatan Asembagus sepenuhnya menjalankan peran
strategisnya, menjadi Kantor yang profesional menuju pemerintah yang akuntabel.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Asembagus sebanyak 21 orang terdiri dari jenis
kelamin laki-laki sebanyak 16 orang dan perempuan 5 orang. Jumlah PNS tersebut
tentunya masih kurang jika dibandingkan dengan beban kinerja yang harus dilaksanakan
di Kecamatan Asembagus.
Jumlah Pegawai di Kecamatan Asembagus berdasarkan Eselon, Golongan Ruang,
dan Tingkat Pendidikan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Susunan Kepegawaian Kecamatan Asembagus Berdasarkan Eselon
ESELON

JUMLAH

Eselon III A

1 Orang

Eselon III B

1 Orang

Eselon IV A

4 Orang

Eselon IV B

2 Orang

Pelaksana *)

13 Orang

TOTAL

21 Orang

Tabel 1.2
Susunan Kepegawaian Kecamatan Asembagus Berdasarkan Golongan Ruang
GOLONGAN RUANG

JUMLAH

IV

1 Orang

III

10 Orang

II

10 Orang

I

0 Orang

THL

0 Orang

TOTAL

21 Orang

Tabel 1.3
Susunan Kepegawaian Kecamatan Asembagus Berdasarkan Tingkat Pendidikan
TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

S2

3 Orang

S1

8 Orang

DIPLOMA III

0 Orang

SMA

10 Orang

SMP

0 Orang

SD

0 Orang

TOTAL

21 Orang

1.7 Sistematika Penyajian
Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Kecamatan Asembagus Kabupaten
Situbondo Tahun 2019 terdiri dari :
BAB I

: PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi
1.5. Struktur Organisasi
1.6. Kondisi Kepegawaian
1.7. Sistematika Penyajian

BAB II

: AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
2.1. Perjanjian Kinerja
2.2. Capaian Kinerja
2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja
2.4 Rencana Tindak Lanjut
2.5 Tanggapan Atasan Langsung

BAB III

: PENUTUP
3.1. Kesimpulan

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang
diberikan kepada pengemban amanat sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja
pengemban amanat.
Dengan

demikian

Kecamatan

Asembagus

Kabupaten

Situbondo

sangat

berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai gambaran dalam
meningkatkan performansi organisasinya.

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Pengertian Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian
kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan
pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang
serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target
kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahuntahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2.1.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN
ASEMBAGUS

Sasaran Strategis
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Administrasi
Terpadu Kecamatan
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja

Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kecamatan Asembagus

2
3
4
5
6

B ( 85,20 )

Persentase Desa dengan pelaporan keuangan
tertib dan baik

100 %

Persentase usulan kegiatan masyarakat pada
Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk
pada RKPD

80%

Program
1

Target

Anggaran

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program
Pembinaan
dan
Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
Program
Pembinaan
dan
Fasilitasi
Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Jumlah

Rp

278.231.800,-

Rp
Rp

456.936.249,20.000.000,-

Rp

55.000.000,-

Rp

82.000.000,-

Rp

337.000.000,-

Rp

1.229.168.049,-

Keterangan

2.1.3 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
KECAMATAN ASEMBAGUS

Sasaran Strategis
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Administrasi

Indikator Kinerja
Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kecamatan Asembagus

Target

B ( 85,20 )

Terpadu Kecamatan

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Perangkat
Daerah

Persentase Desa dengan pelaporan keuangan
tertib dan baik

100 %

Persentase usulan kegiatan masyarakat pada
Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk
pada RKPD

80%

Capaian nilai Sakip Perangkat Daerah

Program
1
2
3
4
5
6

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program
Pembinaan
dan
Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
Program
Pembinaan
dan
Fasilitasi
Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Jumlah

Anggaran
Rp

373.759.800,-

Rp
Rp

448.608.249,20.000.000,-

Rp

55.000.000,-

Rp

82.000.000,-

Rp

289.800.000,-

Rp

1.269.168.049,-

A ( 81,13 )

Keterangan

2.2 CAPAIAN KINERJA

Secara Umum, Kecamatan Asembagus telah melaksanakan semua Indikator
Kinerja sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani
bersama antara Camat Asembagus dengan Bupati Situbondo.
Adapun Pengukuran Capaian Kinerja untuk Kecamatan Asembagus Kabupaten
Situbondo Tahun 2018 terdiri dari 2, yaitu Berdasarkan Perjanjian Kinerja Induk dan
Perubahan Tahun 2019.

2.2.1

Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja
Induk Tahun 2019
Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Induk Tahun 2019 pada

Kecamatan Asembagus per Bulan Oktober 2019 sebelum pelaksanaan PAPBD tahun 2019
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Induk Tahun 2019
Kecamatan Asembagus Kab. Situbondo
Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Capaian
Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Tahun 2019 pada Kecamatan Asembagus

Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.2 Pengukuran Capaian Kinerja
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019
Kecamatan Asembagus Kab. Situbondo
NO.
1.

2.

SASARAN
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
Kecamatan
Asembagus

INDIKATOR
KINERJA

TAHUN 2019
PERSENTASE
(%)
TARGET REALISASI

Hasil Survei IKM
Kecamatan Asembagus
Persentase Desa dengan
pelaporan Keuangan
Desa yang tertib dan
baik
Persentase kegiatan
usulan Musrenbang
yang sudah masuk pada
RKPD

3.

NO.

SASARAN

INDIKATOR
KINERJA

B (78)

B (76)

97,43

100 %

90 %

90

80 %

55 %

68,75

TAHUN 2019
PERSENTASE
(%)
TARGET REALISASI

1.

Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan

Hasil Survei
IKM
Kecamatan
Asembagus

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa

Persentase
Desa dengan
pelaporan
keuangan tertib
dan baik
Persentase
usulan
kegiatan
masyarakat
pada
Musrenbang
tingkat
Kecamatan
yang masuk
RKPD

2.

3.

B (81,25)

B (78)

95,14

100 %

100 %

100

80 %

55 %

68,75

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja
Sasaran Kinerja Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tahun 2019 terdiri
dari dua, yaitu Berdasarkan Perjanjian Kinerja Induk per Bulan Oktober 2019 dan
Perubahan Tahun 2019. Adapun penjelasan dari masing-masing sasaran tersebut adalah
sebagai berikut :

2.3.1

Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Induk Tahun
2019
Untuk Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Induk Tahun

2019 pada Kecamatan Asembagus yang dianalisa sampai dengan Bulan
Oktober 2019 dikatakan berhasil dengan capaian rata-rata dari ketiga
indikator sebesar 85,39 %. Adapun penjelasan per Indikator kinerja
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Indikator Hasil Survei IKM Kecamatan Asembagus
Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat yang
diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas
pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya. Survey IKM tersebut bertujuan untuk
mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan

untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan publik selanjutnya. Suatu pelayanan dinilai memuaskan jika
pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna
layanan. Tingkat kepuasan yang diukur adalah pelaksanaan program
PATEN Kecamatan Asembagus.
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Asembagus
dilakukan

pada

saat

pelaksanaan

Musrenbang

di

Kecamatan

Asembagus dengan membagikan Kuesioner kepada stakeholder yang
berada di Kecamatan Asembagus. Selain itu, kuisioner juga dibagikan
kepada pemohon layanan di ruang Paten. Dari 400 kuisioner yang
dibagikan dan telah dilakukan pengolahan data sesuai dengan prosedur
yang ditetapkan maka diperoleh hasil nilai IKM

Kecamatan

Asembagus sebesar 76 atau pencapaian 97.43 % dari target yang ingin
dicapai.

b) Indikator Persentase Desa dengan pelaporan Keuangan Desa yang tertib
dan baik
Indikator Kinerja ini di gunakan untuk mengetahui kepatuhan desa
dalam melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
terutama Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 dengan total Rp.
6.676.364.000 untuk 10 Desa di Kecamatan Asembagus. ADD tersebut
dicairkan dalam 2 tahap dan pencairan serta pelaporannya telah
dikoordinasikan dengan tim di Kecamatan Asembagus. Dari hasil
pelaporan SPJ Keuangan Desa yaitu penggunaan ADD per November
2019, dari 10 desa yang telah mencairkan ADD tahap I, terdapat 9 Desa
yang telah menyampaikan laporan dan 1 Desa masih dalam proses
penyusunan laporan. Sehingga untuk capaian indikator kinerja ini
adalah sebesar 90 yaitu dari target 100% (10 laporan) terealisasi 90%
(9 laporan).

c) Indikator Persentase kegiatan usulan Musrenbang yang sudah masuk
pada RKPD
Dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Asembagus yang
diadakan pada Bulan Februari 2018 dilakukan pengumpulan serta
pembahasan usulan-usulan pembangunan yang telah disetujui dalam
Musrenbang Desa. Kemudian dari hasil kegiatan tersebut diperoleh data

usulan dari 10 desa sebanyak 16 usulan dari 32 usulan pada indikator
terget yang berarti pencapaian sebesar 68,75%.

2.3.2

Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan
Tahun 2019
Untuk Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan

Tahun 2019 pada Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dapat
dikatakan cukup berhasil dengan capaian kinerja indikator rata- rata sebesar
87,96 %. Adapun penjelasan per Indikator kinerja tersebut yaitu sebagai
berikut :
a) Indikator Hasil Survei IKM Kecamatan Asembagus
Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara
komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas
layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil
pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat yaitu berupa nilai
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Survei tersebut dilakukan oleh
pemberi layanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan), atau 6
(enam) bulan (semester) atau minimal 1 (tahun) sekali.
Pada Kecamatan Asembagus, survei IKM dilakukan 1 (satu) tahun
sekali pada triwulan keempat. Unsur-unsur yang menjadi indikator
pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
Asembagus adalah sebagai berikut :
 Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan
penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
 Waktu Penyelesaian
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
 Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara
yang

besarnya

ditetapkan

penyelenggara dan masyarakat.

berdasarkan

kesepakatan

antara

 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang
diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
9- Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis
pelayanan.
 Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana

meliputi

pengetahuan,

keahlian,

keterampilan,

dan

pengalaman.
 Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
 Sarana dan prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam
mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,
pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak
(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak
(gedung).

Tingkat kepuasan masyarakat yang diukur melalui survei ini adalah
pelaksanaan pelayanan program PATEN di kecamatan Asembagus. Teknik
Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan yaitu dengan membagikan
angket berupa kuisioner. Kuisioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang
mencakup indikator pengukuran kepuasan masyarakat seputar pelayanan di
Kecamatan Asembagus.
Responden dipilih secara acak sejumlah 400 orang yang terdiri dari
pemohon layanan, aparatur desa, LPM, dan beberapa perwakilan
masyarakat lainnya. Kemudian, kuisioner yang telah diisi oleh responden
tersebut diolah secara komputerisasi yaitu dengan menginputkan jawaban
setiap responden dan penghitungan indeks akan dilakukan secara otomatis
oleh pogram komputer/sistem database.

Hasil dari pengolahan data survei tersebut, Kecamatan Asembagus
memperoleh nilai Interval Konversi (NIK) sebesar 77,30. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa kinerja unit pelayanan di Kecamatan Asembagus
“Baik” dengan kategori B dan pencapaiannya sebesar 95,14 % dari target
pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019.
Survei yang telah dilakukan ini, tentu masih memiliki kelemahan
terkait dengan teknik pengumpulan data dan sumber daya yang digunakan.
Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan untuk tercapainya target
kinerja pada indikator IKM antara lain:
•

Menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih baik sehingga data
survei yang dihasilkan valid dan akurat.

•

Meningkatkan jumlah responden sehingga diperoleh data yang lebih
beragam untuk menilai pelayanan di kecamatan Asembagus.

•

Pelatihan bagi petugas pelayanan di Ruang Paten sehingga memiliki
kompetensi yang baik untuk memberikan pelayanan yang optimal
kepada masyarakat sesuai dengan SOP

•

Perbaikan sarana dan prasarana di ruang pelayanan.( DPA tahun 2020)

b) Indikator Persentase Desa dengan pelaporan Keuangan Desa yang tertib
dan baik
Peran kecamatan sangat vital dan strategis dalam membina
pengelolaan keuangan desa baik selaku OPD yang paling dekat dengan
desa, maupun selaku OPD yang secara khusus ditugaskan oleh
Peraturan Pemerintah dan PERMENDAGRI untuk melaksanakan
bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan keuangan desa. Oleh
karena itu, sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan
tersebut, Kecamatan

Asembagus

telah

membentuk tim

untuk

melakukan pendampingan dan verifikasi pengelolaan keuangan desa
terutama alokasi dana desa (ADD).
Pada tahun 2019 ADD yang telah diterima oleh 10 (sepuluh)
desa di Kecamatan Asembagus yaitu sebesar Rp.6.676.364.000 dan
dicairkan dalam 2 tahap. Indikator ini digunakan untuk memberikan
gambaran

tingkat

ketertiban

desa

dalam

membuat

laporan

pertanggungjawaban atas penggunaaan dana desa, yaitu terkait dengan
kelengkapan laporan juga ketertiban waktu pelaporan yang selama ini
menjadi salah satu permasalahan yang ada. Dari hasil monitoring dan
pendampingan sampai dengan Bulan Desember 2018, 10 (sepuluh) desa
di Kecamatan Asembagus telah menyerahkan SPJ keuangan desa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, untuk sasaran Meningkatnya
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Indikator Persentase Desa
dengan pelaporan Keuangan Desa yang tertib dan baik pada Kecamatan
Asembagus termasuk dalam katagori “sangat memuaskan”. Pencapaian
indikator ini yaitu 100% atau memenuhi target yang ditetapkan.
Faktor-faktor penyebab keberhasilan tersebut antara lain adalah:
 Tim pendamping Kecamatan yang melaksanakan pendampingan
dan monitoring secara intensif;
 Kesiapan aparatur Desa dalam pelaksanaan pengelolaan
Keuangan Desa secara akuntabilitas;
 Adanya group Whats App sebagai wadah tanya jawab apabila
ada kendala dalam pelaporan pertanggungjawaban;

.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tolak ukur

dalam pelaporan Keuangan Desa yang tertib dan baik adalah mengenai
transparansi. Makna transparan pengelolaan keuangan desa adalah
pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi
dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan
aturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi ini, keuangan desa
dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Prinsip
transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat memenuhi hak-hak
masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat desa.
Hasil dari pengolahan data survei tersebut, Kecamatan Asembagus
memperoleh nilai 100 Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja unit
pelayanan di Kecamatan Asembagus pencapaiannya sebesar 100 %
dari target pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019.

c) Indikator Persentase usulan kegiatan masyarakat pada Musrenbang
tingkat Kecamatan yang masuk RKPD

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para
pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk
mendapatkan masukan atau aspirasi mengenai kegiatan prioritas
pembangunan

di

wilayah kecamatan berdasarkan

masukan

dari

hasil musrenbang desa untuk dibawa ke forum kabupaten.
Pada sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dengan Indikator Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada
Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD termasuk
katagori “Cukup Baik”. Jumlah usulan yang diajukan dalam
Musrenbang Kecamatan Asembagus adalah 32 usulan dari 10 desa.
Kemudian pada kegiatan Musrenbang Kecamatan diadakan skoring atas
usulan tersebut untuk mendapatkan usulan prioritas. Pada tahun 2019,
dari 32 usulan yang diajukan, terdapat 16 usulan yang diterima dan
dibawa ke forum Musrenbang Kabupaten atau pencapaian 62,5% dari
indikator target.
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pencapaian target
yang rendah diantaranya sebagai berikut :
1. Penentuan skala prioritas yang kurang tepat sasaran ataupun adanya
pergeseran prioritas pembangunan.
2. Usulan kegiatan dari desa belum mempertimbangkan keterbatasan
anggaran.
3. Usulan kegiatan dari desa dengan program-program dinas terkait
masih belum sinkron karena masyarakat tidak mempunyai
informasi yang cukup tentang Visi, Misi dan tujuan yang hendak
dicapai oleh Pemerintah Daerah.
Upaya-upaya

yang

dapat

dilakukan

kedepannya

untuk

mengatasi permasalahan tersebut adalah :
1. Pemberian pengarahan dalam pendampingan Musrenbang Desa
guna membatasi usulan dengan skala prioritas mempertimbangkan
kemampuan anggaran.
2. Membantu mencari alternatif pendanaan dari sumber lain untuk
kegiatan-kegiatan yang bersifat mendesak namun tidak masuk
dalam kegiatan prioritas.
3. Memfasilitasi

koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan

Pemerintah Desa agar usulan-usulan kegiatan yang diajukan dapat

sinkron dengan kegiatan-kegiatan yang memberikan dukungan
terlaksananya visi dan misi Bupati Situbondo.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019
dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut ini :
REALISASI
NO.

SASARAN
STRATEGIS

1.

Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Administrasi
Terpadu Kecamatan

INDIKATOR
KINERJA

TARGET
2019

Hasil Survei IKM
Kecamatan Asembagus

TAHUN
2018

TAHUN
2019

B (81,25)

B (77,30)

B (78)

100 %

100 %

100%

80%

50 %

68,75

Persentase Desa dengan
2.

pelaporan keuangan tertib
dan baik
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

3.

Persentase usulan
kegiatan masyarakat pada
Musrenbang tingkat
Kecamatan yang masuk
RKPD

Dari tabel diatas, dapat dianalisis bahwa penyebab keberhasilan / kegagalan untuk
tahun 2019 dan peningkatan / penurunan kinerja perbandingan Tahun 2018 dan 2019 serta
alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
a.

Analisis Keberhasilan Kinerja Tahun 2019

Untuk Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 pada
Kecamatan Asembagus dapat disimpulkan cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dari 3
indikator terdapat 2 indikator yang pencapaian targetnya termasuk kategori baik.
Tercapainya kedua indikator sasaran tersebut karena beberapa hal berikut ini :
1)

Konsitensi Kecamatan Asembagus dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan
Tahun 2019 untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Asembagus yang
dalam hal ini diterjemahkan dalam Indikator Kinerja Sasaran.

2)

Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia terutama aparatur desa yang
menunjukkan

bertambahnya

tingkat

kesadaran

Kepala

Desa

untuk

berkeinginan maju dan memajukan wilayahnya.

b.

Analisis peningkatan / penurunan realisasi kinerja perbandingan tahun 2018
dan tahun 2019

Dari 3 indikator yang ditetapkan pada tahun 2019, ketiganya mengalami peningkatan
yang cukup signifikan. Adapun peningkatan realisasi kinerja tahun 2019 dibandingkan
dengan tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 Indikator 1, kenaikan nilai Hasil Survei IKM Kecamatan Asembagus. Hal ini
merupakan upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan secara berkelanjutan
oleh Kecamatan Asembagus berdasarkan analisa hasil capaian tahun lalu.
 Indikator 2, kenaikan persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib dan
baik merupakan salah satu hasil dari upaya tim pendamping Kecamatan
untuk melaksanakan pendampingan dan monitoring secara intensif serta
kesiapan

aparatur Desa dalam

pelaksanaan

pengelolaan

Keuangan Desa secara akuntabilitas.
 Indokator 3, kenaikan persentase usulan kegiatan masyarakat pada
Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk RKPD merupakan hasil dari
upaya

kecamatan

Asembagus

dalam

memberikan

pengarahan

dan

pendampingan pada Musrenbang Desa sehingga usulan kegiatan dibatasi
sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Selain itu, usulanusulan kegiatan tersebut juga telah disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan
yang memberikan dukungan terlaksananya visi dan misi Bupati Situbondo.
c.

Alternatif / solusi yang telah dilakukan untuk dapat meningkatkan capaian
kinerja adalah sebagai berikut :

1)

Survey IKM dengan melibatkan pihak ketiga yang berkompeten di bidangnya
sehingga cakupan penilaian pelayanan lebih luas dan lebih tepat sasaran,
disamping akan juga meningkatan kredibilitas hasil penilaian yang akan
sangat bermanfaat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan di Kecmatan
Asembagus.

2)

Pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh
yaitu dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporannya sehingga

meminimalis

kesalahan

penganggaran

dan

pelaksanaan

yang

dapat

menghambat penyusunan pelaporan.
3)

Melakukan pendampingan pada Musrenbang Desa agar hasil yang diperoleh
sesuai dengan prioritas pembangunan kabupaten dengan memperhatikan
kemampuan anggaran yang tersedia.

Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Target akhir
RENSTRA 2021

Realisasi
2019

Tingkat Kemajuan

1
Meningkatnya
kualitas
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa

2

3

4

5

Hasil Survey
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Kecamatan
Asembagus

A (90,00)

B (78)

Kurang 12 %

100 %

100 %

Telah sesuai dengan
target akhir

80 %

55 %

Kurang 25 %

Persentase Desa
dengan pelaporan
keuangan tertib
dan baik
Persentase usulan
kegiatan
masyarakat pada
musrenbang
tingkat Kecamatan
yang masuk pada
RKPD

Analisis Capaian Kinerja Anggaran
Dalam rangka mewujudkan Rencana strategis yang telah ditetapkan oleh
Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo selama tahun 2019, terutama Pencapaian
Indikator Kinerja Induk dan Perubahan Tahun 2019 telah dilaksanakan program dan
kegiatan yang dibiayai melalui APBD dengan rincian 12 program dan 40 Kegiatan.
Pemanfaatan anggaran tersebut terus diupayakan agar memenuhi azas efisiensi,
efektifitas dan ekonomis. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan

Asembagus Situbondo pada tahun 2019 telah dialokasikan dan realisasi anggaran dengan
rincian sebagai berikut :
REALISASI 2019
PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN
(%)

Belanja Tidak Langsung

1.809.337.334

1.741.572.985

96,25

Belanja Pegawai

1.809.337.334

1.741.572.985

96,25

671.505.999

671.187.161

99,95

168.876.000

168.805.797

99,96

161.088.400

161.088.400

100

5.400.000

5.400.000

100

18.735.000

18.735.000

100

10.000.000

10.000.000

100

5.000.000

5.000.000

100

16.515.000

16.515.000

100

34.485.000

34.485.000

100

Belanja Langsung
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Program Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Program Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Penyediaan Dukungan
Data / Informasi
Program Pelaksanaan Harjakasi
Program Dukungan Pelaksanaan
PHBA dan PHBN
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
Program Penataan Daerah Otonomi
Baru
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan

30.000.000

30.000.000

100

138.320.000

138.071.464

99,82

72.061.599

72.061.599

100

20.000.000

20.000.000

100

JUMLAH TOTAL BELANJA

2.480.843.333

2.412.760.146

97,26

Dari table di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran untuk
kegiatan-kegiatan pendukung Indikator kinerja induk dan perubahan Tahun 2019 pada
Kecamatan Asembagus dalam kategori baik.

Cost Per Outcome tahun 2019 pada Kecamatan Asembagus adalah sebagai berikut :
Alokasi Per Sasaran Pembangunan
Sasaran /
Program

Indikator

Anggaran
(Rp)

Persentase %

Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Administrasi
Terpadu Kecamatan

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Hasil Survei IKM
Kecamatan
Asembagus

15.000.000

2,23

Persentase Desa
dengan pelaporan
keuangan tertib
dan baik

30.000.000

4,17

Persentase usulan
kegiatan
masyarakat pada
Musrenbang
tingkat Kecamatan
yang masuk RKPD

10.000.000

1,19

Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Kinerja
Sasaran /
Program

Indikator

Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Anggaran

Target

Realisasi

Capaian

Hasil Survei IKM
Kecamatan
Asembagus

B
(81,25)

B (78)

95, 14 %

Persentase Desa
dengan pelaporan
keuangan tertib
dan baik

100 %

100 %

100 %

Persentase usulan
kegiatan
masyarakat pada
Musrenbang
tingkat
Kecamatan yang
masuk RKPD

80 %

55 %

68,75 %

Target

Realisasi

Capaian

30.000.000

30.000.000

100 %

Efisiensi Kinerja dan Anggaran Tahun 2019
Sasaran

Indikator
sasaran

Kinerja
Target

Realisasi

Anggaran
%

Alokasi

Realisasi

%

Tingkat
efisiensi

Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan

Hasil Survei
IKM Kecamatan
Asembagus
Persentase Desa
dengan
pelaporan
keuangan tertib
dan baik
Persentase
usulan kegiatan
masyarakat pada
Musrenbang
tingkat
Kecamatan yang
masuk RKPD

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

B
(81,25)

B (78)

95,14

15.000.000

15.000.000

100

-3.25

100 %

100 %

100

28.000.000

28.000.000

100

0

80 %

55 %

68,5

8.000.000

8.000.000

100

-25

2.4 RENCANA TINDAK LANJUT
2.4.1 Hasil Survei IKM Kecamatan Asembagus

Hasil dari pengolahan data survei tersebut, Kecamatan Asembagus
memperoleh nilai Interval Konversi (NIK) sebesar 78. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa kinerja unit pelayanan di Kecamatan Asembagus
“Baik” dengan kategori B dan pencapaiannya sebesar 95,14 % dari target
pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019.
Survei yang telah dilakukan ini, tentu masih memiliki kelemahan
terkait dengan teknik pengumpulan data dan sumber daya yang digunakan.
Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan untuk tercapainya target
kinerja pada indikator IKM antara lain:
•

Menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih baik sehingga data
survei yang dihasilkan valid dan akurat.

•

Meningkatkan jumlah responden sehingga diperoleh data yang lebih
beragam untuk menilai pelayanan di kecamatan Asembagus.

•

Pelatihan bagi petugas pelayanan di Ruang Paten sehingga memiliki
kompetensi yang baik untuk memberikan pelayanan yang optimal
kepada masyarakat sesuai dengan SOP

•

Perbaikan sarana dan prasarana di ruang pelayanan.( DPA tahun 2020)

•

Untuk Tahun 2020 Kecamatan Asembagus berkoordinasi dengan
Dinas Kependudukan dan catatan Sipil untuk melaukan kegiatan

pencetakan KTP serta KK di Kecamatan Asembagus sehingga
memberi kemudahan bagi masyarakat.

2.4.2 Desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik

Pada tahun 2019 ADD yang telah diterima oleh 10 (sepuluh)
desa di Kecamatan Asembagus yaitu sebesar Rp.6.676.364.000 dan
dicairkan dalam 2 tahap. Indikator ini digunakan untuk memberikan
gambaran

tingkat

ketertiban

desa

dalam

membuat

laporan

pertanggungjawaban atas penggunaaan dana desa, yaitu terkait dengan
kelengkapan laporan juga ketertiban waktu pelaporan yang selama ini
menjadi salah satu permasalahan yang ada. Dari hasil monitoring dan
pendampingan sampai dengan Bulan Desember 2019, 10 (sepuluh) desa
di Kecamatan Asembagus telah menyerahkan SPJ keuangan desa.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa, untuk sasaran Meningkatnya
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Indikator Persentase Desa
dengan pelaporan Keuangan Desa yang tertib dan baik pada Kecamatan
Asembagus termasuk dalam katagori “sangat memuaskan”. Pencapaian
indikator ini yaitu 100% atau memenuhi target yang ditetapkan.
Rencana tindak lanjut untuk indikator:
 Tim pendamping Kecamatan yang melaksanakan pendampingan
dan monitoring secara intensif;
 Menyiapkan aparatur Desa dalam pelaksanaan pengelolaan
Keuangan Desa secara akuntabilitas;
 Membentuk group Whats App sebagai wadah tanya jawab
apabila ada kendala dalam pelaporan pertanggungjawaban;
 Sosialisasi terkait peraturan teknis penggunaan dana desa secara
intens

.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tolak ukur

dalam pelaporan Keuangan Desa yang tertib dan baik adalah mengenai
transparansi. Makna transparan pengelolaan keuangan desa adalah
pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi
dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan
aturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi ini, keuangan desa
dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Prinsip

transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat memenuhi hak-hak
masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat desa.
Hasil dari pengolahan data survei tersebut, Kecamatan Asembagus
memperoleh nilai 100 Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja unit
pelayanan di Kecamatan Asembagus pencapaiannya sebesar 100 %
dari target pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019.
2.4.3 Kegiatan masyarakat pada Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk
RKPD
Rencana tindak lanjut untuk kegiatan musrenbang tahun 2020
tetap dilaksanakan oleh Kecamatan Asembagus antara lain melakukan
pendampingan pada Musrenbang Desa agar hasil yang diperoleh sesuai
dengan prioritas pembangunan kabupaten dengan memperhatikan
kemampuan anggaran yang tersedia.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Asemabgus untuk tahun
2019 tidak lagi terfokus pada pada usulan Musrenbang tingkat
Kecamatan yang masuk ke RKPD tetapi berubah menjadi Persentase
rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti, oleh karena itu
perlu ada Perjanjian Kinerja Kecamatan Asembagus dengan indikator
sasaran baru ditahun mendatang.

2.5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan Kurang Baik

...................................................

Laporan Sudah Baik

..................................................

Laporan diperbaiki

..................................................

Realisasi diteliti ulang

..................................................

Capaian diteliti ulang

..................................................

Lain lain.........................................

..................................................

.........................................................................................................................
...................

.........................................................................................................................
...................

.........................................................................................................................
...................

BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kegiatan
pelaporan rutin di setiap Organisasi Perangkat Daerah yang diperlukan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Situbondo sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Dari 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) Indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana
Kerja Kecamatan Asembagus Tahun 2019, hanya 1 indikator yang tercapai. Oleh sebab
itu, Terkait dapat disimpulkan hal-hal terkait Pencapaian Indikator Kinerja yang ada di
Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, berdasarkan Perjanjian Kinerja Induk
Tahun 2019 dan Perjanjian Perubahan Tahun 2019 sebagai berikut ini :
1. Untuk Indikator Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Induk Tahun 2019 yang
dihitung sampai dengan Bulan Oktober 2019, dari 3 indikator Kinerja, terdapat 1
indikator dengan capaian sangat berhasil yaitu sebesar 100%. Tetapi, untuk 2
indikator lainnya masih belum tercapai sesuai dengan targetnya yaitu dengan
pencapaian sebesar 97,43%, 90 % dan 68,75%. Rata-rata capaian perjanjian kinerja
induk tahun 2019 adalah 85,39%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian
indikator kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Induk Tahun 2019 termasuk
dalam kategori berhasil.
2. Untuk Indikator Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019
yang dihitung sampai dengan Bulan Oktober 2019, dari 3 indikator Kinerja,
terdapat 1 indikator dengan capaian sangat berhasil yaitu sebesar 100%. Tetapi,
untuk 2 indikator lainnya masih belum tercapai sesuai dengan targetnya yaitu
dengan pencapaian sebesar 95,14%, 100 % dan 68,75%. Rata-rata capaian
perjanjian kinerja induk tahun 2019 adalah 87,96%. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa pencapaian indikator kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Induk Tahun
2019 termasuk dalam kategori berhasil.
.
Pencapaian target kinerja yang belum maksimal di kecamatan Asembagus disebabkan
oleh berbagai faktor, seperti faktor internal dan eksternal karena tugas Kecamatan

Asembagus juga berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.. Adapun beberapa
permasalahan terkait pencapaian target kinerja tersebut antara lain sebagai berikut :
a.

Masih kurangnya kualitas SDM yang dimiliki untuk melaksanakan program dan
kegiatan baik di Desa maupun di Kecamatan sehingga pelaksanaannya belum
maksimal. upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengikutsertakan
aparatur-aparatur pemerintahan di setiap bintek dan diklat yang diselenggarakan
oleh kabupaten. selain itu untuk mengatasi keterbatasan tersebut juga
diupayakan dengan menggunakan tenaga-tenaga ahli dari unsur ekternal yang
berkompeten di bidangnya.

b.

Masih kurang optimalnya koordinasi antara pemangku kekuasaan baik desa,
kecamatan dan kabupaten sehingga menjadi hambatan pelaksanaan programprogram pembangunan wilayah.

3.2 Saran
Dengan tingkat keberhasilan yang dicapai oleh Kecamatan Asembagus Kabupaten
Situbondo untuk tahun 2019, maka untuk menunjang kegiatan yang akan datang tentu
sangat memerlukan dukungan semua pihak baik pemerintah desa, dinas/instansi terkait
dan perhatian Pemerintah Kabupaten Situbondo baik dukungan dana yang memadai
maupun dukungan moril, sehingga pada masa mendatang dapat terlaksana sesuai dengan
program dan kegiatan serta kebijakannya demi terwujudnya visi dan misi Bupati
Situbondo.
Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan kami berharap laporan ini akan
dapat meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Asembagus di tahun mendatang.

Situbondo, 06 Januari 2020
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