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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanallahu
Wata’alla sehingga laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Kecamatan

Anggana Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana kita
rasakan era reformasi membawa konsekuensi bagi penyelenggaran seluruh fungsi
pemerintah di segala lini dengan mengakomodasi praktik-praktik pemerintahan
yang baik (good governance) dan aspiratif. Prinsip-prinsip yang sangat
mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelengaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan, tegaknya supremasi hukum, transparasi,
berorientasi pada hasil, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi
implementasi good governance.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Anggana tahun
2019 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan
Anggana tahun 2019, yang selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja
yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam
mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Anggana tahun 2019 ini
diharpakan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan maupun kegagalan dalam
rangka mencapai visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara
tahun 2016 – 2021. Selain itu LKJiP Kecamatan Anggana dapat menjadi
sumber informasi dan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan
kinerja kecamatan Anggana di masa yang akan datang.
Kami menyadari bahwa Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini
terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu masukan yang bersifat konstruktif
terhadap LKJiP Kecamatan Anggana Tahun 2019. kesempurnaan penyusunan
LKJiP ini sangat diperlukan dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kecamatan Anggana ini dapat terselesaikan.
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Anggana, 26 Februari 2020
Camat Anggana,

Hj NORHAIRI, S.Sos.,MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19700328 199603 2 002
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IKHTISAR EKSEKUTIF
Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Anggana
Tahun 2019 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Disamping itu juga bertujuan untuk memberikan informasi
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bahan evaluasi sebagai upaya
perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
Selain itu dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyampaikan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat
pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya
mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis Kecamatan Anggana tahun 2016-2021. Selanjutnya juga
disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Anggana dalam
rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 sebesar Rp.
11.345.588.860,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.976.209.738,00 atau
mencapai 96,74 %. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 3 indikator
sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2019 adalah sangat
berhasil.
Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Anggana telah diatur
dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah pada Kecamatan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja
ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan
dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi
faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah
diterbitkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih
lanjut didasarkan atas Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggung jawaban secara periodik.
Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Negara

diwajibkan

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan
para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organsasi
secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodic, yang
didalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, serta
program kegiatan. LKjIP berisi ikhtiar pencapaian sasaran sebagaimana
yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen
perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun
terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kerja Utama (IKU),
RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK) dan
Rencana Kerja Tahunan (RKT).

1.2

Maksud dan Tujuan
Penyusunan LKjIP Kecamatan Anggana Tahun 2019 dimaksudkan
untuk menyampaikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun
anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran
yang telah ditetapkan.
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Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Anggana adalah sebagai
sarana

bagi

kecamatan

pertanggungjawaban

kinerja

Anggana
kepada

dalam
seluruh

menyampaikan
stakeholder

atas

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya
yang telah diberikan ke Kecamatan Anggana. Selain sebagai bahan
Evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat :

1. Mendorong Kecamatan Anggana untuk dapat melaksanakan tugas
umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang
didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat;

2. Menjadikan Kecamatan Anggana yang akuntabel, sehingga dapat
berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap
aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif;

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan
Anggana guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih
baik;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kecamatan Anggana
terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

1.3

Gambaran Umum Kecamatan Anggana
Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan, Struktur Kecamatan terdiri
sebagai berikut :
a.

Camat

b.

Sekretariat, yang membawahi Sub bagian berikut:

c.

1.

Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

2.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Seksi-Seksi, terdiri dari:
1. Seksi Pemerintahan
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
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5. Seksi Pelayanan Umum
d.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kondisi Existing dan Geografis Kecamatan Anggana
Wilayah Kecamatan Anggana terdiri dari 8 desa yang secara
geografis adalah daerah pesisir yang kaya dengan hasil bumi terutama
minyak bumi, gas alam, dan batu bara serta sumber daya alam lainnya
seperti perikanan. Kecamatan Anggana merupakan salah satu daerah
penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kabupaten Kutai
Kartanegara. Berada di sebelah Tenggara ibukota Kabupaten Kutai
Kartanegara, terletak di muara Sungai Mahakam dengan didominasi pulaupulau kecil atau biasa disebut Delta Mahakam. Secara Geografis,
Kecamatan Anggana berada pada posisi: 117.5’ – 117.35’ Bujur Timur,
0.23’ – 0.53’ Lintang Selatan.
Wilayah Kecamatan Anggana berbatasan dengan :
•

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak

•

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sanga-Sanga
dan Kecamatan Muara Jawa

•

Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar

•

Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Samarinda
Luas wilayah Kecamatan Anggana sekitar 179.880 Ha terdiri dari 3

desa di Kepulauan Anggana ( sekitar 40 pulau ) dan 5 desa di daratan,
dengan jumlah penduduk lebih kurang 41.645 jiwa terdiri dari 17.090 KK.

1.4

Tugas dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi tata kerja kecamatan berdasarkan
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah pada Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan
merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis
kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh
seorang Camat. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dimpahkan
oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat
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dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan
fungsi :
a.

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b.

Mengkoordinasikan

upaya

penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban umum;
c.

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
peraturan Bupati;

d.

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan
umum;

e.

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang
dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;

f.

Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau
Kelurahan;

g.

Melaksanakan

urusan

pemerintah

yang

menjadi

kewenangan

Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
h.

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.
Dalam melaksanakan tugas Camat dibantu oleh perangkat

kecamatan yang mempunyai Tata Kerja meliputi :
Tata Kerja Camat :
a.

Memimpin,

merencanakan,

mengkoordinasikan,

membina,

mengendalikan dan mengawasi kegiatan Kecamatan;
b.

Merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang
tugas pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;

c.

Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ
dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah serta penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

d.

Mengkoordinasikan

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat,

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan
dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e.

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
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serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau
kelurahan;
f.

Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan administrasi terpadu
kecamatan (PATEN), pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup

tugasnya

dan/atau

yang

belum

dapat

dilaksanakan

pemerintahan desa atau kelurahan dan penanggulangan bencana;
g.

Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian program
dan kegiatan di tingkat kecamatan;

h.

Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan
instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang
menyangkut bidang tugasnya;

i.

Mengkoordinasikan

penyusunan

Perjanjian

Kinerja,

Standar

Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) urusan Camat;
j.

Mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginvetarisir, mengidentifikasi,
pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategi serta
kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang
meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan
Pelayanan Umum serta membuat laporan pelaksanaan program dan
rencana kerja tahunan Kecamatan; dan

k.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Sekretaris Kecamatan :
a.

Memimpin, memimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

b.

Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja urusan kesekretariatan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c.

Mengkoordinasikan,

membina,

mengendalikan

dan

mengawasi

kegiatan dilingkungan Badan yang meliput perencanaan, anggaran,
pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana pembinaan dan
pengembangan kepegawaian;
d.

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

kebijakan

administrasi

umum

meliputi ketata usahan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan,
administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan,
keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan trasportasi sesuai prosedur
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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e.

Mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP,
Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi
publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi
SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan
penguatan organisasi, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat,
Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan
pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal
organisasi, survey index nilai persepsi korupsi; dan

f.

Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai,
Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja,
Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;

g.

Mengkoordinasikan pelaksanaan LKJIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja
(SAKIP),

Sistem

Pengendalian

Internal

Pemerintah

(SPIP),

RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD dan LKPD;
h.

Mengkordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan
keuangan

dan

perhitungan

anggaran,

verifikasi

pengelolaan

keuangan;
i.

Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi
membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji
berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai,
Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul
kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN,
TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN,
Penghargaan, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j.

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

administrasi

dan

pengelolaan

pengadaan dan penghapusan barang/jasa;
k.

Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariatan; dan

l.

Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan:
a.

Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
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b.

Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan
Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;

c.

Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan
penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LkjIP
dan LPPD melaporkan ke Camat melalui Sekretaris;

d.

Merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP),
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD;

e.

Menganalisis

dan

meneliti

kelengkapan

Surat

Permintaan

Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
f.

Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran verifikasi
pengelolaan keuangan;

g.

Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar
Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan
Keuangan;

h.

Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan
Keuangan;

i.

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Penyusunan Program dan Keuangan; dan

j.

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh Atasan;

Tata

Kerja

Kepala

Sub

Bagian

Umum,

Ketatalaksanaan

dan

Kepegawaian :
a.

Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

b.

Menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan
Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c.

Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa
dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d.

Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi
menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan,
menyimpan,

menginventarisasi

Barang

Milik

Daerah

(BMD),

memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak
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berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD;
e.

Merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar
Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim
Manajemen Perubahan SKPD, pengembangan Inovasi SKPD, zona
integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan
organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle
Blowing System (BWS) pedoman umum sistem penanganan
pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal
organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;

f.

Merencanakan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi
Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi
Perjanjian Kinerja;

g.

Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi
membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji
berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai,
Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja
pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat,
Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG.
KARIS/KARSU,

Penghargaan,

Pemberian

Sanksi,

Cuti,

pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN
dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
h.

Merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketata
usahaan,

dokumentasi,

perpustakaan,

kearsipan,

administrasi

perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan,
kebersihan, keprotokolan dan transportasi sesuai prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i.

Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, ketatalaksanaan dan
Kepegawaian;

j.

Merencanakan,

melaksanakan

dan

melaporkan

pelaksanaan

monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan

8

k.

Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Kepala Seksi Pemerintahan :
a.

Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

b.

Menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintahan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

c.

Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan
administrasi

pemerintahan

yang

meliputi

pertanahan

dan

kependudukan dan catatan sipil yang menjadi urusan Kecamatan;
d.

Merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan
kapasitas Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;

e.

Merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi
bidang pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari
Bupati;

f.

Merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penganalisisan materi
peraturan desa dan keputusan Lurah yang disampaikan kepada
Bupati;

g.

Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi
kecamatan serta pembinaan penyusunan monografi desa dan atau
kelurahan;

h.

Merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan
pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan atau kelurahan, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), penyelenggaraan pemilihan dan
pelantikan Kepala Desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) serta pembentukan Rukun Tetangga;

i.

Merencanakan

kegiatan,

mengindentifikasi

dan

memfasilitasi

pemekaran desa/kelurahan, penataan maupun perselisihan batas
wilayah antar desa dan atau kelurahan serta penyelesaian pengaduan
masalah pertanahan dalam wilayah Kecamatan;
j.

Merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi
program transmigrasi dan penataan penduduk serta pelaporan data
tanah kas desa dan kekayaan desa;

k.

Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintahan;
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l.

Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan;

m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Pemerintahan; dan
n.

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Kepala Seksi Pelayanan Umum :
a.

Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

b.

Menyusun rencana kegiatan urusan Pelayanan Umum sebagai
pedoman pelaksanaan Tugas;

c.

Merencanakan kegiatan, meneliti, melakukan verifikasi persyaratan
berkas permohonan perijinan dan menetapkan besaran retribusi serta
berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan dan
non perijinan;

d.

Merencanakan

kegiatan,

mengkoordinasikan

pengendalian

pengelolaan lampu penerangan jalan umum, memfasilitasi dan
melakukan pungutan atas pembinaan, pemantauan pengelolaan
sampah dan pemeliharaan lingkungan, pertamanan dan pemakaman;
e.

Merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi
perijinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang
merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;

f.

Merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan
pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan
taman;

g.

Merencanakan
perencanaan

kegiatan,

menghimpun

pengembangan

kekayaan

dan

mengolah

data

desa/kelurahan

serta

pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;
h.

Merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan
kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;

i.

Merencanakan kegiatan, menghimpun, memantau, mengolah data,
membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan
prasarana umum;

j.

Merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi dan pengendalian
perizinan perumahan dan bangunan;
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k.

Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian Kinerja dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pelayanan Umum;

l.

Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Pelayanan Umum;

m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Pelayanan Umum; dan
n.

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa :
a.

Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

b.

Menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c.

Merencanakan Kegiatan dan menyelenggarakan proses administrasi
yang meliputi perijinan bidang pertanian, pertambangan, perindustrian,
perdagangan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pariwisata yang
merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;

d.

Merencakan Kegiatan, memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan
masyarakat, peningkatan peran serta prakarsa dan swadaya gotong
royong masyarakat serta pemberdayaan peranan wanita;

e.

Merencakan Kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan
obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana
pariwisata;

f.

Merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan
pengelolaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) dan Air Bersih
Perdesaan, merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan
sosialisasi rencana tata ruang;

g.

Merencakan Kegiatan, melakukan koordinasi dan pemantauan
pelaksanaan penghijauan, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air;

h.

Merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan
kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;

i.

Merencakan Kegiatan, menghimpun, mengolah data, membuat bahan
masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;

11

j.

Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) urusan Pemberdayaan Masyarakat
Desa;

k.

Merencakan

Kegiatan

dan

mengendalikan

penyiapan

bahan

penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat
Desa;
l.

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Pemberdayaan Masyarakat desa; dan

m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh Atasan.
Tata Kerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban :
a.

Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil
kerja bawahan;

b.

Menyusun rencana kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas

c.

Merencanakan kegiatan, menginvetarisir, melakukan pembinaan dan
mengevaluasi permasalahan ketentraman dan ketertiban serta
melakukan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan
ketentraman

dan

ketertiban

serta

perlindungan

masyarakat

Desa/Kelurahan;
d.

Merencanakan kegiatan, dan menyiapkan bahan proses administrasi
perijinan bidang Politik Dalam Negeri / Izin Gangguan (HO) yang
merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;

e.

Merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap
gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

f.

Merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan
data keberadaan kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan,
lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan
anggota organisasi terlarang serta data WNI keturunan dan WNA;

g.

Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan
pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa
serta pembinaan kerukunan umat beragama;
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h.

Merencanakan

kegiatan,

memfasilitasi

dan

mengkoordinasikan

pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
i.

Merencanakan

kegiatan,

melakukan

pencegahan

atas

penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan
obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta
pengelolaan Sumber Daya Alam tanpa izin dan dapat mengganggu
serta membahayakan lingkungan hidup;
j.

Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Urusan Ketentraman dan Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat;

k.

Merencanakan

kegiatan

dan

mengendalikan

penyipan

bahan

penyusunan kebijakan Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat;
l.

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
dan

m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh Atasan.
Tata Kerja Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial :
a.

Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil
kerja bawahan;

b.

Menyusun rencana kegiatan urusan Kesejahteraan Sosial sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

c.

Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program
dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan
wanita dan olah raga, ketenagakerjaan dan transmigrasi;

d.

Merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi
bidang ketenagakerjaan AK/1 (Pencari Kerja Swasta) dan pendidikan
luar sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan
kewenangan dari Bupati;

e.

Merencanakan kegiatan melaksanakan koordinasi program yang
meliputi bantuan sosial, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga
Swadaya

Masyarakat

(LSM),

Keluarga

Berencana

(KB),

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
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f.

Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka
pembinaan

dan

bimbingan

terhadap

penyelenggaraan

kursus

keterampilan, kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi
kewanitaan;
g.

Merencanakan

kegiatan,

menyiapkan

bahan

bimbingan

dan

penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan
narkotika dan penyandang masalah sosial;
h.

Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka
pembinaan, pengembangan kepramukaan, karang taruna, organisasi
kepemudaan dan keolahragaan;

i.

Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka
pembinaan pendidikan sekolah maupun luar sekolah dan pendataan
sarana dan prasarana pendidikan;

j.

Merencanakan

kegiatan,

menghimpun,

menyiapkan

bahan,

mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama
dan memfasilitasi pengadaan sarana / prasarana peribadatan dan
kehidupan beragama;
k.

Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) urusan Kesejahteraan Sosial;

l.

Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Kesejahteraan Sosial;

m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Kesejahteraan Sosial; dan
n.

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh Atasan.
Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati

Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan terdiri dari :
1.

Camat ;

2.

Sekretariat Kecamatan yang dipimpin Sekretaris Kecamatan, yang
membawahi :
a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
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3.

Seksi Pemerintahan

4.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

5.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

6.

Seksi Kesejahteraan Sosial

7.

Seksi Pelayanan Umum

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Anggana sebagai berikut :
Bagan. 2.1
STUKTUR ORGANISASI KECAMATAN ANGGANA
(Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 69 Tahun 2016)

1.5

Isu Strategis
Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis terkait dengan
pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permsalahan
dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
SKPD. Dan bagaimana dampaknya terdahap percapaian visi dan misi,
target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatan pelayanan
SKPD.
Kecamatan Anggana sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi
koordinasi

dan

fasilitasi

pelayanan

umum

dan

pembangunan

kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi.
Kecamatan Anggana masih memerlukan peningkatan pelayanan untuk
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menghadapi tantangan kedepan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW),
terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :
1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum
memadai
2. Sistem kerja yang belum optimal
3. Sumber daya manusia yang belum optimal
4. Kapasitas kelembagan desa belum optimal
5. Infrastruktur perdesaan masih kurang
Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan
Anggana, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :
1.

Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di
wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan
kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih
pada

pembangunan

peningkatan

insfrastruktur

wilayah

guna

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan
harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2.

Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD
Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyelenggarakan pelayanan
publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan
secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat,
memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan
pada prosedur serta tatanan atau aturan yang berlaku.

3.

Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur,
keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan
masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan
kemampuan sumber daya aparatur.

4.

Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi stakeholder
yang ada di Kecamatan Anggana.

1.6

Landasan Hukum
LKJIP Kabupaten Kutai Kartanegara ini disusun berdasarkan
landasn hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
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Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinatah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintah Republik antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemeritah.
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1.

Perencanaan Strategis
Perencanaan merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses
dalam usaha untuk mencapai tujuan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
rencana strategis adalah lingkungan internal (Kekuatan Kelemahan) serta
lingkungan eksternal (Peluang Tantangan) suatu organisasi. Rencana
Strategis yang disebut RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu
tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan
melalui kebijakan dan program kepada daerah.
Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019, mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Rencana Strategis
Rencana

Strategis

Kecamatan

Anggana

Kabupaten

Kutai

Kartanegara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses
sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi
Kepala Daerah yang terpilih dan terintegritas dengan potensi sumber daya
alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini
Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Strategis
Kecmatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun
2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola
pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa
Rencana Strategis Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara
dibuat

pada

masa

jabatannya,

dengan

demikian

akuntabilitas

penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.
Renstra Kecamatan Angggana Kabupaten Kutai Kartanegara
tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dm misi daerah sebagaimana
telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
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(RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.
Penyusunan Renstra Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai
Kartanegara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses
penyususnan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021
dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrembang), RPJMD, Forum SKPD,
sehingga Renstra Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara
merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Anggana
Kabupaten Kutai Kartanegara dan stakeholder.
Selanjutnya, Renstra Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai
Kartanegara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja
Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dimuat program dan
kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun
mendatang.
1. Visi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa
mendatang oleh pemimpin dan seluruh staf Kecamatan Anggana
Kabupaten Kutai Kartanegara. Visi Kecamatan Anggana sejalan
dengan visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu " Terwujudnya
Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri Sejahtera dan
Berkeadilan”.
2. Misi
Misi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan visi
tersebut diatas yaitu sebagai berikut :
1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan

pengelolaan

pertanian

dan

pariwisata

untuk

percepatan transformasi struktur ekonomi daerah
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju
daya saing daerah
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6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta
penguatan perlindungan anak
Keterkaitan misi Kabupaten Kutai dengan misi yang dijalankan
oleh Kecamatan Anggana, sebagai berikut :
1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat
2. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju
daya saing daerah
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan
pada isu-isu analisa strategis.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam
kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk
dapat

dicapai

dalam

kurun

waktu

tertentu/

tahunan

secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 sebanyak 3 sasaran strategis.
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam
pembangunan di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara
tahun 2019 tertuang dalam tabel sebagai berikut :
1. Meningkatkan

transparansi

dan

akuntabilitas

kinerja

pembangunan
Sasaran : Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja
Kecamatan Anggana
Strategi : Pemantapan percepatan penyelenggaraan Reformasi
Birokrasi
Kebijakan :
a. Peningkatan layanan administrasi perkantoran yang efektif
dan efisien
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b. Peningkatan

kualitas

sarana

dan

prasarana

aparatur

berdasarkan standar kerja
c. Peningkatan disiplin, kapasitas dan kompetensi aparatur
kecamatan
d. Peningkatan

kualitas

perencanaan

dan

pengelolaan

keuangan daerah yang transparan dan bertanggungjawab
2. Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah
Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah
Kecamatan Anggana
Strategi : Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana
wilayah kecamatan
Kebijakan :
a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana fisik dan jalan
lingkungan
b. Peningkatan sarana dan prasarana umum bagi kepentingan
publik di wilayah kecamatan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Anggana
Strategi : Peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Kebijakan :
a. Penerapan standard pelayanan PATEN Kecamatan secara
menyeluruh
b. Peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

proses

perencanaan dan pembangunan wilayah kecamatan

2.2

Perjanjian Kinerja Kecamatan Anggana Tahun 2019
Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja
tahunan sangat penting dilakukan oleh pemimpin instansi di lingkungan
Pemerintah karena merupakan wahana proses tentang memberikan
perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan
kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun
prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbats. Dengan
perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan
mengelola program atau kegiatan intansi akan lebih baik, sehingga
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diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Kecamatan
Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Perjanjian
kinerja Tahun 2019. Adapun perjanjian kinerja Kecamatan Anggana telah
mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana perubahan Rencana
Strategis Kecamatan dimana pada awalnya terdapat 6 (enam) sasaran
dengan 6 (enam) program kegiatan kemudian pada akhir desember 2019
penyesuaian mengikuti Simral menjadi 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan)
program dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Anggana
Sebelum Perubahan Tahun 2019
No
1
1

Sasaran Strategis
2
Meningkatkan Pelayanan
administrasi perkantoran
yang baik dan efektif

Indikator Kinerja
3
- Jumlah Rekening air dan

Target
4

Listrik
- Jumlah PNS
- Jumlah alat tulis kantor
- Jumlah barang cetakan dan
penggandaan

100 %

- Jumlah /porsi makanan dan
minuman
- Jumlah PNS
- Jumlah Tenaga Non PNS.
2

Meningkatkan Sarana
dan Prasarana Aparatur.

- Jumlah gedung kantor
yang dipelihara
- Jumlah peralatan gedung
kantor

100%

- Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara
3

Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat dalam
Pembangunan Desa

- Musyawarah Rencana
Pembangunan Desa
- Jumlah Peserta MTQ

100%

- Jumlah Peserta Peringatan
HUT RI
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- Jumlah
Lembaga/organisasi
Kemasyarakatan yang aktif
4

- Jumlah

Meningkatkan program

sarana/Lampu

pembangunan

Penerangan Jalan Umum

/pemeliharaan sarana

yang dipelihara

85%

prasarana umum
Kecamatan
5

- Panjang Semenisasi Jalan

Meningkatkan Program
Pembangunan dan

dan Jembatan Kecamatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan

yang dipelihara

87%

Jalan dan Jembatan
Kecamatan
6

Meningkatkan program

- Panjang

Pembangunan

pembangunan turap

Turap

Kecamatan

Kecamatan

dipelihara

yang

70%

Perjanjian Kinerja Kecamatan Anggana
Setelah Perubahan Tahun 2019
NO
1.

INDIKATOR

SASARAN

KINERJA UTAMA

Meningkatkan

Predikat

transparansi

dan Akuntabilitas Kinerja

akuntabilitas

kinerja Kecamatan Anggana

SATUAN

TARGET
2019

Nilai

70

Nilai

80

%

75

Kecamatan Anggana
2.

Meningkatnya kualitas Nilai

kepuasan

pelayanan Kecamatan masyarakat terhadap
Anggana

pelayanan
Kecamatan Anggana

3.

Meningkatnya

Cakupan

aksesibilitas antar dan aksesibilitas
intern

antar

wilayah wilayah Kecamatan

Kecamatan Anggana

Anggana
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang
sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Anggana.
Akuntabilitas Kecamatan Anggana merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan
Anggana

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

dan

kegiatan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Kinerja Kecamatan Anggana dapat terlihat dalam tingkat pencapaian
sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan
kegiatan yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode
pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja
sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi
kinerja (performance plan) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan
analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi
serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama
bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang
sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dirumuskan ini memang masih jauh
dari sempurna, namun diharapkan telah memberikan gambaran kepada berbagai
pihak yang berkepentingan tentang hasil-hasil yang akan diwujudkan oleh
Kecamatan Anggana. Namun secara bertahap akan selalu dilakukan perbaikan
terhadap Indikator Kinerja Utama ini agar selalu dapat menggambarkan
kesesuaian dengan harapan.
Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator
maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu :
1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin
baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja
semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :
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Persentase Capaian

Realisasi

=

X 100 %

Target

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin
rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja
semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :
Persentase Capaian

=

Target - Realisasi

1+

Target

X 100 %

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini
dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK).
Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana
keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa skala
ordinal. Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini
adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1. Skala Ordinal Pengukuran Sasaran
NO

Jumlah Nilai

Kategori

Keterangan

1.

85 – 100

Sangat Berhasil

(SB)

2.

70 – 85

Berhasil

(B)

3.

55 – 70

Cukup Berhasil

(CB)

4.

> 55

Kurang Berhasil

(KB)

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan
untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan
kinerja

guna

meningkatkan

dan

memperbaiki

kinerja

organisasi,

serta

mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala
pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan
strategi kedepan yang perlu dilaksanakan.
Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Anggana
berdasarkan sasaran dan indikator menunjukkan hasil sebagai berikut :
1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Anggana
NO
1.

SASARAN
Meningkatkan
transparansi
dan

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
Predikat
Akuntabilitas
Kinerja

PROGRAM
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

SATUAN

%

TARGET
REALISASI CAPAIAN
2019

100

96,76

96,76
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akuntabilitas
kinerja
Kecamatan
Anggana

Kecamatan
Anggana

Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%

100

96,89

96,89

Persentase capaian diperoleh dari rumus realisasi dibagi target dikali 100,
maka hasil capaian menjadi 96,91 %. Semakin tinggi realisasi berdasarkan
program pada sasaran menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik pada
sasaran tersebut di Kecamatan Anggana.
Untuk Sasaran Strategis 1, sesuai dengan ketetapan kinerja yang telah
dibuat dengan target 100% pada setiap program dan tercapai 100%, dengan
penjelasan karena program dan kegiatan administrasi perkantoran yang
dilaksanakan merupakan kegiatan rutin dengan target jangka waktu 1 tahun dan
terpenuhi selama satu tahun penuh, begitu juga dengan target program kegiatan
pemenuhan sarana dan prasarana kantor.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Anggana
NO
1.

SASARAN
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
Kecamatan
Anggana

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
Nilai
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan
Kecamatan
Anggana

PROGRAM

SATUAN

TARGET
2019

REALISASI

CAPAIAN

%

100

100,00

100

%

100

99,34

99,34

Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
membangun
kecamatan

Persentase capaian diperoleh dari rumus realisasi dibagi target dikali 100,
maka hasil capaian menjadi 99,34 %. Semakin tinggi realisasi berdasarkan
program pada sasaran menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik pada
sasaran tersebut di Kecamatan Anggana.
Untuk sasaran strategis (2) target Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan
Kecamatan Anggana 99,34%,Keberhasilan capaian kinerja tahun 2019 didukung
dengan adanya tugas yang jelas dan kerja sama yang solid dari segenap aparat
di Kecamatan Anggana,para pemangku kepentingan baik di tingkat Desa,
kecamatan, maupun pemerintah daerah serta dukungan dan keterlibatan aktif
masyarakat dalam mendukung setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan
di Kecamatan.
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3. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Anggana
NO
1.

SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

Meningkatnya
aksesibilitas
antar
dan
intern wilayah
Kecamatan
Anggana

Cakupan
aksesibilitas
antar
wilayah
Kecamatan
Anggana

PROGRAM
Pembangunan
dan
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Jalan
dan
Jembatan
Kecamatan
Pembangunan
Saluran
Drainase/
Gorong-gorong
Kecamatan
Pembangunan
Turap
Kecamatan
Pembangunan/
Pemeliharaan
Sarana/
Prasarana
Umum
Kecamatan

SATUAN

TARGET
2019

REALISASI

CAPAIAN

%

100

96,76

96,76

%

100

96,89

96,89

%

100

100

100

%

100

99,34

99,34

Persentase capaian diperoleh dari rumus realisasi dibagi target dikali 100,
maka hasil capaian menjadi 96,62 %. Semakin tinggi realisasi berdasarkan
program pada sasaran menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik pada
sasaran tersebut di Kecamatan Anggana.
Untuk Sasaran strategis 3, yaitu Meningkatnya aksesibilitas antar dan
inter wilayah Kecamatan Anggana 96,62 %. Keberhasilan capaian kinerja tahun
2019 didukung dengan adanya tugas yang jelas dan kerja sama yang solid dari
segenap aparat di Kecamatan Anggana, para pemangku kepentingan baik di
tingkat desa, kecamatan, maupun pemerintah daerah serta dukungan dan
keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung setiap program dan kegiatan yang
dilaksanakan di Kecamatan. Keberhasilan capaian kinerja tahun 2019 Kegiatan
rehabilisasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, kegiatan pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong, pembangunan turap, pembangunan sarana/prasarana
umum ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur kecamatan.
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Tabel 3.2

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KECAMATAN ANGGANA
TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019

REALISASI
NO

SASARAN

1
1

2
Meningkatkan
transparansi
dan
akuntabilitas
kinerja
Kecamatan Anggana

2

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3
Akuntabilitas

Predikat
Kinerja

Th (n-1)
2018

Th ( n )
2019

4
100%

100%

5
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kecamatan

Anggana

Meningkatnya kualitas

Nilai

pelayanan Kecamatan

masyarakat

kepuasan

Anggana

pelayanan

terhadap
Kecamatan

Anggana
3

Meningkatnya

Cakupan

aksesibilitas

aksesibilitas antar dan

antar

intern

Kecamatan Anggana

wilayah

wilayah

Kecamatan Anggana

Jika realisasi kinerja pada tahun 2019 dibandingkan dengan target akhir
RPJMD, maka realisasi juga telah melampaui target 2021 sebesar 82,33 %.
Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2019 dengan target akhir RPJMD
adalah 121,50 %. Target tahunan jangka menengah pada Rencana Strategis
(Renstra) Kecamatan Anggana ditampilkan pada tabel berikut :
Tabel 3.3
TARGET TAHUNAN JANGKA MENENGAH
NO

SASARAN

1

2

1

Meningkatkan
transparansi
dan
akuntabilitas
kinerja
Kecamatan Anggana

INDIKATOR
KINERJA
3
Predikat

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2017

2018

2019

2020

2021

4

5

6

7

8

60

70

70

75

80

Akuntabilitas
Kinerja
Kecamatan
Anggana
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2

Meningkatnya kualitas

Nilai

kepuasan

pelayanan Kecamatan

masyarakat

Anggana

terhadap

0

0

80

80

90

70

72

75

76

77

pelayanan
Kecamatan
Anggana
3

Meningkatnya

Cakupan

aksesibilitas antar dan

aksesibilitas

intern

antar

wilayah

Kecamatan Anggana

wilayah

Kecamatan
Anggana

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan target tahun
jangka menengah ditampilkan pada grafik berikut :
Grafik 1
Grafik perbandingan antara
realisasi kinerja dengan target tahunan jangka menengah

Grafik Realisasi 2019
120
100

80
60
40
20

0
2017

2018

2019

Realisasi 2019

Adapun

faktor-faktor pendukung

2020

2021

Target Tahunan

peningkatan

kinerja

Kecamatan

Anggana antara lain :
-

Perencanaan kegiatan yang baik SKPD

-

Terjalinnya kerjasama yang baik antara bidang

-

Meningkatkannya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga

perbandingan

antara

kinerja

dan

anggaran.

Anggaran

kinerja

sangat
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memperhatikan time value of money, yang mengandung arti bahwa sumber daya
keuangan harus dikelola secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dalam penyusunan
anggaran berbasis kinerja penetapan target kinerja dari setiap aktifitas
pengelolaan sumber daya keuangan merupakan suatu keharusan, yang terdiri dari
input, output dan outcomes.
Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran, tidak
bisa serta merta ditetapkan tingkat efisiensinya. Tingkat efisiensi diperoleh dengan
cara membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran, maka
semakin tinggi tingkat efisiensinya. Syarat analisis tingkat efisiensi adalah target
tercapai. Rumus efisiensi :
Tingkat efisiensi = 100% - % serapan anggaran

Apabila dari hasil perhitungan diperoleh tingkat efisiensinya ( + ) dapat
diasumsikan kinerja pada suatu SKPD sudah efisien, demikian sebaliknya apabila
diperoleh tingkat efisiensi ( - ) dapat diasumsikan kinerja pada suatu SKD kurang,
dan/atau tidak efisien.
Tabel 3.3
Tabel Efisiensi Kecamatan Anggana Tahun 2019
No

1

2

3

Sasaran/Program

Indikator
Kinerja

Sasaran :
Meningkatkan
Predikat
transparansi dan Akuntabilitas
akuntabilitas
kinerja
kinerja
Kecamatan
Kecamatan
Anggana
Anggana
Nilai
Sasaran :
kepuasan
Meningkatnya
masyarakat
kualitas
terhadap
pelayanan
pelayanan
Kecamatan
Kecamatan
Anggana
Anggana
Sasaran :
Meningkatnya
Cakupan
aksesibilitas
aksesibilitas
antar dan intern antar wilayah
wilayah
Kecamatan
Kecamatan
Anggana
Anggana

Kinerja

Tingkat
Efisiensi

Anggaran

Target

Realisa
si

Cap
aian

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Target

Realisasi

100 %

97,62 %

Capaian

97,62 %

+2,38

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, diperoleh tingkat
efisiensi +2,38, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja pada
Kecamatan Anggana efisien. Secara umum capaian kinerja sasaran dari kegiatan
pada tahun anggaran 2019 rata-rata dapat terealisasi dengan baik.

30

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 secara umum
berjalan dengan baik, terlihat dari realisasi keuangan dan fisik setiap seluruh
program kegiatan terealisasi diatas 90%, artinya semua program kegiatan
menentukan keberhasilan kinerja Kecamatan Anggana.

B. Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran merupakan jumlah anggaran yang secara riil
digunakan dalam kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah
di tentukan. Realisasi anggaran berkaitan erat dengan realisasi kinerja. Habisnya
anggaran bukan berarti tercapainya realisasi kinerja, sebaliknya bila terdapat sisa
anggaran bukan pula berarti tidak tercapai kinerja yang telah ditargetkan bisa jadi
adanya efisiensi anggaran. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagai bentuk
pertanggungjawaban

Kecamatan

Anggana

dari

alokasi

anggaran

Rp.

11.345.588.860,- terealisasi sebesar Rp. 10.976.209.738,- atau sekitar 96,74 %
belum termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai. Capaian Kinerja pada
sasaran ke 1 yaitu meningkatnya pelayanan Kecamatan dengan program
pelayanan administrasi perkantoran dan pada sasaran stratrgis ke 2 yaitu
Terwujudnya dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan yang
berkwalitas

dengan

programnya

program

perencanaan

pengganggaran,

pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terdapat pada
kegiatan rutin. Pada sasaran strategis ke 3 yaitu meningkatnya Program
Pembangunan antar dan inter wilayah kecamatan Anggana di karenakan
tersedianya anggaran kegiatan Program pembangunan Wilayah Kecamatan
Anggana.
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Tabel 3.4
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN ANGGANA PADA AWAL RENSTRA 2019

Tujuan

Tujuan 1 :
Meningkatka
n
transparansi
dan
akuntabilitas
kinerja
pembanguna
n

Sasaran

Sasaran 1 :
Meningkat
kan
transparan
si dan
akuntabilit
as kinerja
Kecamatan
Anggana

Kode

Program dan Kegiatan

1.1.1

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

1.1.2

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

1.1.3

Program Peningkatan Disiplin
Aparatur

1.1.5

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Indikator
Kinerja,Tujuan,
Sasaran,
Prugram
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Cakupan
Layanan
Adminitrasi
Perkantoran
Cakupan
Layanan Sarana
dan Prasarana
dalam kondisi
baik
Jumlah
Pelanggaran
Disiplin Aparatur
Tingkat
Konsistensi
Renstra dan
Renja
Ketepatan
waktu laporan
Keuangan dan
Aset
Presentase
Penurunan
Temuan Audit

Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2017*
Rp

312.849.798

21.304.000

-

2018**
K

10%

1%

0%

Rp

468.652.595

393.601.400

70.000.000

2019***
K

15%

27%

37%

Rp

520.723.860

459.876.600

-

2020

2021

K

Rp

K

Rp

K

17%

870.866.944

28%

890.923.860

29%

31%

369.696.600

100%

226.352.000

100
%

0%

-

120.000.000

Rp

3.064.017.057

1.470.830.600

190.000.000
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K

100%

100%

100%

Tujuan 2 :
Meningkatny
a Kualitas
Pelayanan
Publik
Pemerintaha
n Daerah

Tujuan 3 :
Meningkatny
a
aksesibilitas
antar dan
inter wilayah
(Kabupaten)

Sasaran 2 :
Meningkat
nya
Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Anggana

Sasaran 3 :
Meningkat
nya
aksesibilita
s antar dan
inter
wilayah
Kecamatan
Anggana

2.1.1.

Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Masyarakat

Presentase
Ketepatan
Waktu
Pelayanan
Perjinan dan
non perijinan

2.1.2

Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun
Kecamatan/Kelurahan

Tingkat
Partisipasi
Masyarakat

5.1.1

Program Pembangunan dan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
jalan dan Jembatan
Kecamatan

Cakupan
Panjang jalan
dalam kondisi
baik

5.1.2

Program Pembangunan /
Pemeliharaan/ Peningkatan
Saluran Drainase /Goronggorong Kecamatan

Cakupan
drainase dalam
kondisi baik &
Cakupan
gorong-gorong
dalam kondisi
baik

5.1.3

Program Pembangunan
Turap Kecamatan

Cakupan
pembangunan
turap

5.1.4

Program
Pembangunan/Pemeliharaa
n Sarana/Prasarana Umum
Kecamatan

Program pembangunan jalan
dan jembatan
kecamatan/kelurahan

Cakupan
Sarana/Prasara
na Umum
Kecamatan
dalam kondisi
baik
Cakupan Jalan
dan Jembatan
Kecamatan/kelu
rahan dalam
kondisi baik

-

316.150.000

2.246.592.2
00

-

751.639.100

304.235.200

1.000.000.0
00

0%

16%

27%

0%

47%

11%

74%

50%

50.000.000

403.550.000

2.388.177.300

299.627.600

-

826.111.100

200.000.000

21%

28%

33%

0%

30%

15%

-

403.572.000

945.000.000

-

350.000.000

52.498.000

150.000.000

0%

-

21%

403.572.000

100%

11%

1.215.431.00
0

100%

0%

-

0%

0%

22%

200.000.000

12%

2%

715.431.000

26%

11%

-

0

50.000.000

50%

100.000.000

100%

403.572.000

100
%

1.930.416.000

#########

19%

8.395.200.500

100%

67%

899.627.600

100%

600.000.000

300.000.000

830.000.000

-

19%

30%

0%

1.601.639.100

2.728.275.300

1.350.000.000
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100%

100%

100%

100%

Tabel 3.5
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KECAMATAN ANGGANA
Per 31 Desember 2019
TARGET S/D TRIWULAN
IV

ANGGARAN
URAIAN

Program pembangunan /
Pemeliharaan Sarana/ Prasasarana
Umum Kecamatan
Pemeliharaan Lampu Penerangan
Jalan Umum
Pembuatan Jogging track di lapangan
Exs MTQ dan pembuatan Lampu
taman “ ANGGANA PARK”
Pengadaan Tandon Untuk Masyarakat

Sebelum
Perubahan

Sesudah
Perubahan

52.498.000,00
52.498.000,00
-

Pengadaan Pompa Air Fortebel (
Alkon ) Alkon Balakar

-

Pembuatan Lapangan Bola Volly
RT.12

-

Program Pembangunan dan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan Kecamatan
Pembangunan Jembatan Flat Dekker
Jalan Bhayangkara RT.12 Desa
Sungai Merian Kec. Anggana

945.000.000,00
95.000.000,00

Peningkatan / Pemeliharaan Jalan
Kecamatan Anggana (Bankeu)

750.000.000,00

Pembangunan Jembatan Kecamatan
Anggana (Bankeu)

100.000.000,00

Peningkatan / Pemeliharaan Jalan
Kecamatan Anggana

REALISASI

PERMASALAHAN

FISIK
%

KEUANGAN (Rp)

FISIK
%

KEUANGAN (Rp)

627.498.000,00

100,00

627.498.000,00

100,00

622.072.600,00

99,14

52.498.000,00

100,00

52.498.000,00

100,00

52.250.000,00

99,53

200.000.000,00

100,00

200.000.000,00

100,00

199.837.600,00

99,92

150.000.000,00

100,00

150.000.000,00

100,00

148.137.900,00

98,76

100.000.000,00

100,00

100.000.000,00

100,00

97.098.900,00

97,10

125.000.000,00

100,00

125.000.000,00

100,00

124.748.200,00

99,80

7.655.000.000,00

100,00

7.655.000.000,00

99,00

7.346.410.200,00

95,97

95.000.000,00

100,00

95.000.000,00

95,00

0,00

0,00

750.000.000,00

100,00

750.000.000,00

100,00

740.919.950,00

98,79

100.000.000,00

100,00

100.000.000,00

100,00

97.273.900,00

97,27

6.310.000.000,00

100,00

6.310.000.000,00

100,00

6.113.419.100,00

96,88

TINDAK
LANJUT

%
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Pembangunan Jembatan Kecamatan
Anggana
Program Pembangunan/
Pemeliharaan/ Peningkatan Saluran
Drainase/Gorong-gorong Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase/
Gorong-gorong Kecamatan

-

Program Pembangunan Turap
Kecamatan

350.000.000,00

Pembuatan Turap Kecamatan
Anggana (Bankeu)

350.000.000,00

Pembangunan Turap Kecamatan
Anggana

-

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

465.723.860,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis
Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerah dan ke luar daerah

201.600.000,00
26.327.700,00
48.000.000,00
15.000.000,00
14.000.000,00
115.796.160,00
5.000.000,00
40.000.000,00

400.000.000,00

100,00

400.000.000,00

100,00

394.797.250,00

98,70

470.000.000,00

100,00

470.000.000,00

100,00

467.126.250,00

99,39

470.000.000,00

100,00

470.000.000,00

100,00

467.126.250,00

99,39

1.140.000.000,00

100,00

1.140.000.000,00

100,00

1.122.656.200,00

98,48

350.000.000,00

100,00

350.000.000,00

100,00

344.357.250,00

98,39

790.000.000,00

100,00

790.000.000,00

100,00

778.298.950,00

98,52

586.314.560,00

100,00

586.314.560,00

100,00

567.296.238,00

96,76

167.600.000,00

100,00

167.600.000,00

100,00

161.301.523,00

96,24

104.918.400,00

100,00

104.918.400,00

100,00

102.818.400,00

98,00

48.000.000,00

100,00

48.000.000,00

100,00

48.000.000,00

100,00

15.000.000,00

100,00

15.000.000,00

100,00

15.000.000,00

100,00

36.000.000,00

100,00

36.000.000,00

100,00

36.000.000,00

100,00

115.796.160,00

100,00

115.796.160,00

100,00

105.176.315,00

90,83

5.000.000,00

100,00

5.000.000,00

100,00

5.000.000,00

100,00

94.000.000,00

100,00

94.000.000,00

100,00

94.000.000,00

100,00
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Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan 36edung kantor

413.204.300,00
38.532.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala 36edung
kantor

46.672.300,00

Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional

20.000.000,00

Penyedian Perangkat Cetak KTP
Elektronik

308.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur

-

Fasilitasi Tim BEKIAS
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Kecamatan/Kelurahan
Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas
Fasilitasi/Lembaga Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan/Kelurahan
Fasilitasi Pelaksanaan MTQ
Fasilitasi Pelaksanaan MUSRENBANG
Fasilitasi Pelaksanaan HUT RI

403.572.000,00
191.000.000,00
82.200.000,00
60.000.000,00
15.000.000,00
55.372.000,00
2.629.998.160,00

433.204.300,00

100,00

433.204.300,00

100,00

419.748.250,00

96,89

38.532.000,00

100,00

38.532.000,00

100,00

35.132.000,00

91,18

46.672.300,00

100,00

46.672.300,00

100,00

46.000.000,00

98,56

40.000.000,00

100,00

40.000.000,00

100,00

40.000.000,00

100,00

308.000.000,00

100,00

308.000.000,00

100,00

298.616.250,00

96,95

30.000.000,00

100,00

30.000.000,00

100,00

30.000.000,00

100,00

30.000.000,00

100,00

30.000.000,00

100,00

30.000.000,00

100,00

403.572.000,00

100,00

403.572.000,00

100,00

400.900.000,00

99,34

191.000.000,00

100,00

191.000.000,00

100,00

191.000.000,00

100,00

82.200.000,00

100,00

82.200.000,00

100,00

81.400.000,00

99,03

60.000.000,00

100,00

60.000.000,00

100,00

60.000.000,00

100,00

15.000.000,00

100,00

15.000.000,00

100,00

15.000.000,00

100,00

55.372.000,00

100,00

55.372.000,00

100,00

53.500.000,00

96,62

10.976.209.738,00

96,74

11.345.588.860,00

11.345.588.860,00
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Tabel 3.6
Tabel Kinerja dan Realisasi Anggaran Kecamatan Anggana Tahun 2019
Kinerja
No

Sasaran/Program

Anggaran

Indikator Kinerja
Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

100 %

100 %

100 %

100 %

96,91 %

96,91 %

100 %

100 %

100 %

100 %

96,76 %

96,76 %

100 %

100 %

100 %

100 %

96,89 %

96,89 %

Nilai kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Kecamatan Anggana

100 %

100 %

100 %

100 %

99,34 %

99,34 %

Program Peningkatan Kapasitas sumber
daya aparatur

Tingkat Kepatuhan Aparatur

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun kecamatan

Tingkat partisipasi masyarakat

100 %

100 %

100 %

100 %

99,34 %

99,34 %

Cakupan aksesibilitas antar wilayah
Kecamatan Anggana

100 %

100 %

100 %

100 %

96,62 %

96,62 %

Cakupan panjang jalan dalam kondisi
baik

100 %

100 %

100 %

100 %

95,97 %

95,97 %

Pembangunan saluran drainase/goronggorong kecamatan

Cakupan drainase dalam kondisi
baik & cakupan goromg-gorong
dalam kondisi baik

100 %

100 %

100 %

100 %

99,39 %

99,39 %

Pembangunan turap kecamatan

Cakupan pembangunan turap

100 %

100 %

100 %

100 %

98,48 %

98,48 %

Pembangunan/pemeliharaan
sarana/prasarana umum kecamatan

Cakupan sarana/prasarana umum
kecamatan dalam kondisi baik

100 %

100 %

100 %

100 %

99,14 %

99,14 %

Sasaran :
Meningkatkan
transparansi
dan
akuntabilitas kinerja Kecamatan Anggana

Predikat Akuntabilitas kinerja
Kecamatan Anggana

Capaian

Program :
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Sasaran :
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
Kecamatan Anggana

Cakupn layanan administrasi
perkantoran
Cakupan layanan sarana dan
prasarana dalam kondisi baik

Program :

Sasaran :
Meningkatnya aksesibilitas antar dan intern
wilayah Kecamatan Anggana
Program :
Pembangunan dan
rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
jembatan kecamatan

100 %
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Anggana
Kabupaten Kutai Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Anggana
Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik
dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk
penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.
LKJIP Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 ini
dapat

menggambarkan

kinerja

Kecamatan

Anggana

Kabupaten

Kutai

Kartanegara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja
kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang
mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Dalam tahun 2019 Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara
menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahuan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019
yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian dapat dijelaskan sebagai berikut :
Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja terlihat bahwa realisasi capaian yang diperoleh
melebihi target yaitu mencapai rata-rata 96,74 %. Sehingga dapat disimpulkan
Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dapat lebih meningkatkan
kinerja dalam hal pelayanan prima terhadap masyarakat.
Dalam tahun 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mencapai target
kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019
sebesar Rp 11.345.588.860,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.
10.976.209.738,00 Atau dengan serapan dan APBD mencapai 96,74 %. Dengan
demikian dapat dikatakan tahun 2018 Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai
Kartanegara kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 369.379.122,00.
Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara telah mewujudkan
capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Anggana
Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan Anggana indikatif Renstra jumlah
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anggaran tersebut maka realisassi anggaran yang telah digunakan oleh
Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 96,74 % dari anggaran
indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan
Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara telah optimal, dan agar dapat
menjadi lebih optimal dan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja
untuk mendukung pencapain Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara, maka
perlu lebih ditingkatkan kembali Kinerja dari Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai
Kartanegara.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan
Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara ini, diharapkan dapat memberikan
gambaran Kinerja Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara kepada
pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah
mengambil bagian dengan berpasrtisipasi aktif untuk membangun Kabupaten
Kutai Kartanegara.
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