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Dengan memanjatkan puj syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi emerintah Bagian Administrasi Pemerintahan Tahun 2020 dapat diselesaikan 

dengan baik 

Laporan ini disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja Bagian 
Administrasi Pemerintahan selama tahun 2020 sebagaimana diamanatkan di dalam 
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilirtas Kinerja instansi Pemerintah 

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2020 berarti Bagian 
Administrasi Pemerintahan telah menyelesaikan kegiatannya selama tahun 2020 
sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai 
Capaian kinerja Bagian Administrasi Pememintahan untuk tahun 2020 ini kemudian 
dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Administrasi Pemerintahan 

Tahun 2020. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan 

akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban 
kinerja kami 

Penghargaan dan terima kasih kami samnpaikan kepada semua pihak yang telah 

membenikan dukungan, bantuan, dan kerja sama dalam rangka penyusunan 
laporan ini Selanjutnya kami mohon adanya kritik atau saran dani berbagai pihak demi 

kesempurnaan laporan ini dimasa yang akan datang. 

Demikian laporan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan 

peningkatan kinerja bagi seluruh anggoa organisasi Bagian Administrasi Pemerintahan 

Kedit, Januani 2021 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 

Pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, berwenang untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat.  Disamping itu melalui otonomi 

luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, 

nyata dan bertanggungjawab. Otonomi seluas-luasnya diartikan bahwa daerah 

diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di 

luar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat 

kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, 

dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan 

kesejahteraan rakyat. Otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk 

menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, 

dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup 

dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang 

dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam 

penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud 

pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah 

termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama 

dari tujuan nasional. 

Pembangunan daerah yang dilaksanakan tidak lain adalah untuk 

mewujudkan maksud diberikannya otonomi daerah sebagaimana tersebut di 

atas. Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan 

cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, 

sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan daerah tidak 

mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki 

kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, 

profesional dan akuntabel.  
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Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan 

akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan 

dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan. 

Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami 

tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang 

optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan 

dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator 

pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Instruksi 

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur 

penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, 

dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan 

yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang 

ditetapkan.                                                                      

     VISI    

Perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan diarahkan untuk mencapai 

perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kediri 2016–2021, yakni: 

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri 

yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang 

didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional” 

 

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut diuraikan sebagai berikut: 

a. Terwujudnya, yaitu menjamin terlaksananya semua Program 

Pembangunan untuk kepentingan rakyat Kabupaten Kediri. 

b. Ketahanan Pangan, yaitu terwujudnya ketahanan pangan untuk menuju 

swasembada pangan. Hal ini sangat penting karena swasembada pangan 

merupakan jalan lintas menuju masyarkat sejahtera lahir dan batin, yang 

makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. 

c. Masyarakat Kabupaten Kediri, yaitu satu kesatuan masyarakat dengan 

segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan 

Kabupaten Kediri. 
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d. Yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif dan berkeadilan, yaitu 

kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai – nilai agama dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan kaidah 

keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam menjalin hubungan antar 

manusia dan lingkungannya. 

Kehidupan individu dan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan 

dasar meliputi pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; memiliki 

pendapatan yang memadai; serta sadar terhadap nilai-nilai sosial yang 

berlaku. Perwujudan kesetaraan hak dan kewajiban secara proporsional 

dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, 

agama, ras dan golongan. 

e. Yang didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional, yaitu 

melakukan usaha reformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka 

meningkatkan  efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintah yang bersih, 

berwibawa, bebas dari KKN, sekaligus membentuk aparatur pemerintah 

yang loyal, cerdas, kreatif, responsif terhadap kepentingan masyarakat, 

rajin dan handal sehingga dapat melayani masyarakat secara maksimal, 

serta perilakunya dapat menjadi contoh bagi masyarakat. 

  
MISI 
 
Untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat 

Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan 

Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”, 

maka rumusan misi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 

sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap 

komponen untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir sebanyak 15 misi 

yaitu : 

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan 

bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni. 

2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, 

dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju 

swasembada pangan. 

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan 

terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan 

masyarakat yang tertib dan aman. 
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4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan 

berkualitas  pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan. 

5. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang 

kesehatan. 

6. Menumbuhkembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan 

masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan 

industri menengah, kecil dan mikro. 

7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya 

meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah. 

8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan 

ekonomi kerakyatan. 

9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan 

masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha. 

10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban 

sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di 

wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan. 

11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan 

reformasi birokrasi. 

12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang. 

13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan 

komunikasi. 

14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan 

seimbang. 

15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat. 

  

B. Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi 

a. Struktur Organisasi 

Bagian Administrasi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala 

Bagian serta dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, sebagaimana dapat 

dilihat pada Bagan 1. 

Struktur organisasi tersebut telah sesuai kebutuhan pelaksanaan 

tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pemerintahan sebagaimana 

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
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Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah dan Peraturan Bupati  Nomor 37 Tahun  2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kediri serta Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 

188.45/1/418.08/2017 tentang Penjabaran Fungsi Eselon IV Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kediri 

   

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bagan 1 : Struktur Organisasi Bagian Administrasi Pemerintahan  
 
 
 
b.  Tugas Pokok dan Fungsi 
 

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Administrasi 

Pemerintahan adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan  

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan  mempunyai tugas 

melaksanakan tugas Sekretariat Daerah di Bidang Administrasi 

Pemerintahan. 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian 

Administrasi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi 

pemerintahan; 

b. Pengoordinasian dan penyusunan program kegiatan serta hal-hal 

teknis tentang pelaksanaan tata pemerintahan, kerja sama daerah, 

toponimi, kode dan data administrasi  wilayah pemerintahan; dan 

c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan 

pemerintahan di bidang administrasi wilayah pemerintahan.    

KEPALA BAGIAN  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  

Kasubag 
Toponimi dan 

Kodefikasi Wilayah 

 

Kasubag 
Kerja sama 

Kasubag  
Tata Pemerintahan 
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1. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan 

Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas 

melaksanakan tugas Sekretariat Daerah di bidang Tata Pemerintahan 

serta melaksanakan administrasi dan tata usaha Bagian Administrasi 

Pemerintahan. 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub 

Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data batas daerah 

dan/atau wilayah. 

b. Penginventarisasian urusan pemerintahan konkuren dan otonomi 

daerah. 

c. Penyiapan bahan evaluasi kinerja kecamatan. 

d. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bagian Administrasi 

Pemerintahan. 

2. Kepala Sub Bagian Kerja sama 

Kepala Sub Bagian Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan 

tugas Sekretariat Daerah di bidang Kerja sama Daerah. 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada tersebut 

di atas, Kepala Sub Bagian Kerja sama menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut : 

a. Pengoorganisasian rencana Kerja Sama Daerah. 

b. Penyiapan pelaksanaan penerimaan kunjungan kerja Pejabat 

Negara / Kementerian LPNK / Luar Negeri. 

c. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan LPPD. 

3. Kepala Sub Bagian Toponimi dan Kodefikasi Wilayah 

Kepala Sub Bagian Toponimi dan  Kodefikasi Wilayah 

mempunyai tugas melaksanakan tugas Sekretariat Daerah di bidang 

Toponimi dan Kodefikasi Wilayah 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud  pada tersebut 

di atas, Kepala Sub Bagian Toponimi dan Kodefikasi Wilayah 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
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a. Pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data Toponimi. 

b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data kodefikasi 

wilayah administrasi pemerintah. 

c. Penyiapan bahan penataan daerah. 

d. Penyiapan bahan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan 

penghapusan Kecamatan dan Kelurahan. 

e. Penyiapan bahan koordinasi serta konsultasi Toponimi dan 

Kodefikasi Wilayah. 
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 BAB II 
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 

 
 

A. IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA 

 

SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

 

 

PROGRAM/KEGIATAN 
PAGU  

(Rp.). 
TARGET 

 Terlaksananya penerimaan 

kunjungan kerja DPR/ 

DPRD/Pejabat Negara di 

Kabupaten Kediri dalam 12 bulan 

6 kali Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil 

kepala daerah 

a. Penerimaan kunjungan kerja pejabat 

negara/departemen/lembaga pemerintah non 

departemen/luar negeri 

11.292.000  
 

 Terlaksananya program APKASI  1 Paket b. Penunjang administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah 25.000.000 

Terwujudnya penetapan batas daerah yang definitif 

untuk kepastian hukum dan kepastian wilayah 

administrasi 

Persentase Penetapan batas 

daerah yang sudah berkekuatan 

hukum 

1 kali Rakor  batas 

daerah 

Program pengembangan wilayah perbatasan  

a. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah          
30.835.800  

 

Meningkatnya kesepakatan bersama yang 

ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama untuk 

peningkatan pelayanan publik 

Jumlah perjanjian kerja sama 

hasil tindak lanjut dari 

kesepakatan bersama 

 

6 PKS Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 

a. Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam 

penyediaan pelayanan publik 

33.514.000  
 

Meningkatnya peringkat  dan status 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten 

secara nasional 

Peringkat dan status kinerja 

penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah Kabupaten secara 

nasional 

 

1 laporan Program Evaluasi Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah 

a. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD) 

36.764.400  
 

 Terlaksananya Upacara hari 

OTODA di Kabupaten Kediri 

0 kali Program pengembangan wawasan kebangsaan 

a. Pembuatan dan pelaksanaan tata upacara 

 

0,00 
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SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

 

 

PROGRAM/KEGIATAN 
PAGU  

(Rp.). 
TARGET 

Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan 

pemerintahan dibidang pembakuan nama Rupabumi 

(toponimi) 

Status penyelesaian pembakuan 

nama Rupabumi (toponimi) 

 

1 rakor Program Pengembangan Data/Informasi 

a. Penyusunan Pembakuan Nama Rupabumi 
32.855.500  

 

  

Waktu penyediaan administrasi 

jasa keuangan 

Pembayaran telepon tepat 

waktu/tidak ter lambat 

Jumlah Laporan administrasi 

barang 

Jumlah laporan arsip aktiv 

dinamis 

Jumlah dan jenis barang cetakan 

dan pengganda an yang 

disediakan 

 

Jumlah dan jenis peralatan kerja 

 

12 bulan 

 

12 kali 

 

4 laporan 

 

12 laporan 

 

200 buah Map 

190 buku (SPPD, 

Lembar Disposisi dan 

Kartu Kendali) 

ATK  

 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 

 

74.735.000  
 

 Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah dan 

dalam daerah 

 

34 kali dan 

41 kali 

b. Koordinasi dan konsultasi kelembagaan 46.380.800  
 

 Jumlah dan jenis kendaraan 

dinas/operasional serta 

perlengkapan gedung kantor  

yang dipelihara rutin/berkala 

Roda 2 : 3 unit 

Roda 4 : 1 unit            

4 PC, 6 Laptop, 3 AC, 

1 LCD, 1 kipas, 1 

Camera, 4 printer, 1 

Fax, 1 GPS, 1 

Telepon, 1 proyektor, 

1 penghancur kertas, 

2 mesin ketik, 8 Filing 

Kabinet, 2 lemari, 6 

kursi rapat, 1 meja 

rapat, 14 meja kerja, 

17 kursi kerja 

 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Aparatur 

a. Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana 

prasarana kantor/aparatur 

 

 

14.510.000  
 

 Jumlah laporan  capaian kinerja 

SKPD  

20 laporan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan  

a. Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan SKPD 

19.450.000 
 

                                   JUMLAH 325.337.500,00  
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Pada anggaran tahun 2020 ada pengurangan pagu disebabkan adanya refocusing 

anggaran untuk penanganan pandemi covid-19. 

 

B. PERJANJIAN KINERJA 

Bagian Administrasi Pemerintahan merupakan satu kesatuan dalam 

organisasi Sekretariat Daerah, maka dalam penyusunan Perjanjian Kinerja  Bagian 

Administrasi Pemerintahan dikirim dan diproses oleh Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kediri. 

II-3 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

A. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA KEGIATAN 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Administrasi Pemerintahan 

Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan 

realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Secara umum capaian 

kinerja kegiatan berhasil dengan baik. Rincian capaian kinerja kegiatan 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran. 

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran ini terdiri atas :  Penyediaan 

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa administrasi 

keuangan, Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis 

Perkantoran, Penyediaan Jasa Administrasi Barang, Penyediaan barang 

cetakan dan penggandaan dan Penyediaan alat tulis kantor 

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Capaian 

( % ) 

Input : 
Dana 

Rp 74.735.000 
 

72.648.705
  

97,21 

Output : 
Waktu penyediaan 
administrasi jasa keuangan 
Pembayaran telepon tepat 
waktu/tidak terlambat 
Jumlah Laporan administrasi 
barang 
Jumlah laporan arsip aktiv 
dinamis 
Jumlah dan jenis barang 
cetakan dan pengganda an 
yang disediakan 
Jumlah dan jenis peralatan 
kerja 
 

 
Orang 

 
Bulan 

 
Laporan 

 
Laporan 

 
Buah 
dan 

Paket 
Paket 

 
 

 
3 
 

12 
 
4 
 

12 
 

200 
 
1 
1 

 
3 
 

12 
 
4 
 

12 
 

200 
 
1 
1 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 
100 

 

Outcome : 
Cakupan layanan 
administrasi perkantoran 

% 100 100 100 
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2. Koordinasi dan konsultasi kelembagaan. 

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Capaian 

( % ) 

Input : 
Dana 

Rp 46.380.800 35.445.200 76,42 

Output : 
 Jumlah rapat-rapat 
koordinasi dan konsultasi 
ke luar daerah dan dalam 
daerah 
 

Kali 
34 

 
41 

34 
 

41 
100 

Outcome : 
Cakupan layanan 
administrasi perkantoran 

% 100 100 100 

Dapat diketahui bahwa semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

perlu mengadakan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah.  Dalam 

pelaksanaannya petugas tersebut mendapatkan uang harian dan biaya 

transport sebagaimana pedoman umum yang telah ditetapkan oleh 

Kepala Daerah. Begitu juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu 

mengadakan rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah.  Dalam 

pelaksanaannya petugas tersebut mendapatkan uang harian dan biaya 

transport sebagaimana pedoman umum yang telah ditetapkan oleh 

Kepala Daerah. 

3. Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana 

kantor/aparatur. 

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Capaian 

( % ) 

Input : 
Dana 

Rp 14.510.000 12.565.527 86,60 

Output : 
Jumlah dan jenis kendaraan 
dinas/operasional yang 
dipelihara rutin/berkala serta 
Jumlah dan jenis 
perlengkapan gedung kantor 
yang dipelihara rutin/berkala  

 
Unit 
Unit 

 

4 
71 

4 
30 

 
100 
42 

 

Outcome : 
Cakupan layanan sarana 
dan prasarana dan aparatur 

% 100 100 100 
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Sarana yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan 

dapat berupa kendaraan dinas. Kendaraan dinas ini sangat diperlukan 

ketika ada kegiatan yang bersifat mobile. Agar usia pakai kendaraan dinas 

bisa berumur panjang maka diperlukan pemeliharaan yang memadai dan 

kontinyu antara lain berupa servis kendaraan, penggantian suku cadang, 

belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas serta biaya surat tanda 

kendaraan bermotor. Disamping pemeliharaan kendaraan dinas, pada 

tahun 2020 disediakan pula biaya pemeliharaan peralatan dan 

perlengkapan kantor berupa servis mesin ketik, servis AC, CPU, monitor 

computer, printer, notebook, telepon, mesin fax, ganti kunci filling cabinet, 

dan perbaikan kursi lipat. Sedangkan untuk belanja modal penyediaan 

peralatan dan perlengkapan kantor di Bagian Administrasi Pemerintahan 

selama tahun anggaran 2020 berupa pengadaan buku ilmu sosial dengan 

nilai Rp. 410.000,00. 

 

4. Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 

Penyediaan Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan SKPD dengan dana sebesar Rp. 19.450.000,00 dalam setahun. 

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Capaian 

( % ) 

Input : 
Dana 

Rp 19.450.000 18.816.000 96,74 

Output : 
Jumlah laporan capaian 
kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

laporan 20 20 100 

Outcome : 
Tingkat ketepatan waktu 
pelaporan capaian kinerja 
dan keuangan 

% 100 100 100 
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Laporan capaian kinerja tersebut terdiri atas LKPJ, LKjIP, SPJ 12 

kali, RKPD 4 kali , Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran 

dilaksanakan akhir tahun anggaran sehingga perkembangan capaian 

kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dapat dimonitor oleh Kepala 

Daerah dengan cermat. 

5. Penunjang Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Capaian 

( % ) 

Input : 
Dana 

Rp 36.292.000 30.130.000 83,02 

Output : 
Terlaksananya 
penerimaan kunjungan 
kerja DPR/DPRD/ pejabat 
negara di kab kediri  
dalam 12 bulan 
 

Kali 6 1 16.67 

Outcome : 
Cakupan peningkatan 
pelayanan kedinasan 
kepala daerah/wakil 
kepala daerah 

% 100 100 100 

 
6. Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan 

sarana dan prasarana publik 

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Capaian 

( % ) 

Input : 
Dana 

Rp 33.514.000 30.425.500 90,78 

Output : 
Jumlah perjanjian kerja sama 
hasil tindak lanjut dari 
kesepakatan bersama 
 

PKS 6 6 100 

Outcome : 
Cakupan peningkatan kerja 
sama antar pemerintahan 
daerah 

% 100 100 100 
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Pembentukan kerjasama pada tahun 2020 ini meliputi kerjasama 

antar daerah maupun dengan pihak ketiga yang difasilitasi oleh Tim 

Kerjasama Kabupaten Kediri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan Permendagri Nomor 22 

Tahun 2009 tentang  Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, 

prakarsa kerjasama dapat datang dari satu Kepala Daerah yang 

ditawarkan kepada Kepala Daerah yang lain atau kepada pihak ketiga, 

berikutnya bila tawaran kerjasama diterima maka rencana kerjasama 

dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan kerjasama dan 

selanjutnya disusun rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit 

memuat : 

 subjek kerja sama 

 objek kerja sama 

 ruang lingkup kerja sama 

 hak dan kewajiban para pihak 

 jangka waktu kerja sama 

 pengakhiran kerja sama 

 keadaan memaksa 

 penyelesaian perselisihan. 

7. Penyusunan Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) 

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Capaian 

( % ) 

Input : 
Dana 

Rp 36.764.400 35.755.000 97,25 

Output : 
Tersusunnya LPPD 
Kabupaten Kediri setiap 
akhir tahun anggaran 
 

Laporan 1 1 100 

Outcome : 
Cakupan evaluasi 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 
 

% 100 100 100 
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang LLaappoorraann      

ddaann    EEvvaalluuaassii  PPeennyyeelleennggggaarraaaann  PPeemmeerriinnttaahhaann  DDaaeerraahh       mengamanatkan 

kepada Pemerintah Daerah untuk melaporkan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur Jawa 

Timur.  

8. Pembuatan dan Pelaksanaan Tata Upacara 

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Capaian 

( % ) 

Input : 
Dana 

Rp 0,00 0,00 0 

Output : 
Terlaksananya Upacara 
hari OTODA di Kabupaten 
Kediri 

Kali 0 0 0 

Outcome : 
Cakupan pengembangan 
wawasan kebangsaan 
 

% 0 0 0 

 

Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2020 tidak dapat 

dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi covid-19 di seluruh dunia 

yang berdampak terhadap pembatasan pengumpulan massa yang 

dikhawatirkan dapat mengakibatkan penyebaran  virus tersebut secara 

masif. Juga adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi. 

9.   Penyusunan dan Koordinasi Pembakuan Nama Rupabumi 

   Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Capaian 

( % ) 

Input : 
Dana 

Rp 32.855.500 30.442.500 92,66   

Output : 
Terlaksananya rapat 
koordinasi penyusunan 
nama-nama rupa bumi 
unsur buatan dan unsur 
budaya di wilayah 
kabupaten Kediri 

Rakor 1 1 100 

Outcome : 
Cakupan pengembangan 
data/informasi 
 

% 100 100 100 
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Menindaklanjuti pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 112 tahun    

2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi menyebutkan 

pembentukan panitia kabupaten ditetapkan oleh Bupati 

10.    Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi proses penetapan 

dan penegasan Batas Daerah Kabupaten Kediri dengan daerah yang 

berbatasan. 

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Capaian 

( % ) 

Input : 
Dana 

Rp 30.835.800 29.547.900 95,82   

Output : 
Tersusunnya Permendagri 
batas daerah 
 

Rakor 
Batas 

Daerah 
1 1 100 

Outcome : 
Cakupan pengembangan 
wilayah perbatasan 

% 100 100 100 

 

    

B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 

Pengukuran tingkat capaian kinerja sasaran Bagian Administrasi 

Pemerintahan Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara 

target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian 

Rencana Kerja dan tingkat capaian kinerja sasaran dapat diilustrasikan dalam 

formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Pengukuran Kinerja (PK)  

sebagaimana terlampir. 

Secara umum pencapaian sasaran Bagian Administrasi Pemerintahan 

Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. 
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C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Berdasarkan alokasi anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Tahun 

2020, pagu dan realisasi dapat dirinci sebagai berikut: 

No Kegiatan 
Pagu 
( Rp ) 

Realisasi 
( Rp ) 

Capaian 
( % ) 

1. 
Pelaksanaan administrasi 
perkantoran 

74.735.000 72.648.705 97,21 

2. 
Koordinasi dan konsultasi 
kelembagaan 

46.380.800 35.445.200 76,42 

3. 

Penyediaan/pemeliharaan 
peralatan dan 
perlengkapan sarana 
prasarana kantor/aparatur 

14.510.000 12.565.527 86,60 

4. 
Penyusunan dokumen 
pelaporan capaian kinerja 
dan keuangan SKPD 

19.450.000 18.816.000 96,74 

5. 
Penunjang Administrasi 
Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah 

36.292.000 30.130.000 83,02 

6. 

Fasilitasi/pembentukan 
kerjasama antar daerah 
dalam penyediaan sarana 
dan prasarana publik 

33.514.000 30.425.500 90,78 

7. 

Penyusunan Laporan 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 
(LPPD) 

36.764.400 35.755.000 97,25 

8. 
Pembuatan dan 
Pelaksanaan tata upacara 

0,00 0,00 0 

9. 
Penyusunan dan 
Koordinasi Pembakuan 
Nama Rupabumi 

32.855.500 30.442.500 92,66   

10.
Koordinasi penyelesaian 
masalah perbatasan antar 
daerah 

30.835.800 29.547.900 95,82   

JUMLAH 325.337.500 295.776.332 90,91 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. KEBERHASILAN 

Secara umum capaian kinerja sasaran dan kegiatan Bagian Administrasi 

Pemerintahan   tahun  2020 berhasil dengan baik. Hal tersebut tergambar dari 

capaian indikator kinerja output dan outcome pada program dan kegiatan yang 

telah direncanakan dengan baik.  

 

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA 

Pada Bagian Administrasi Pemerintahan kendala utama dalam 

pencapaian kinerjanya adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia dan 

adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia. Saat ini Bagian 

Administrasi Pemerintahan hanya terdiri dari  sebelas orang personil yang 

terdiri dari Kepala Bagian, tiga orang Kepala sub bagian dan tujuh orang staf. 

Pandemi covid-19 mengakibatkan pembatasan terhadap pengumpulan massa, 

dimana untuk kegiatan pengumpulan massa seperti upacara dan kunjungan 

kerja ditiadakan dan dikurangi.  

 

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 

Pada masa mendatang agar dapat diperoleh capaian kinerja yang lebih 

baik maka strategi yang diterapkan antara lain adalah dengan mengoptimalkan 

sumber daya manusia yang ada, pengajuan permintaan tambahan personil ke 

Badan Kepegawaian Daerah serta meminimalkan kesalahan administrasi 

terutama administrasi keuangan. Serta penerapan Protokol kesehatan dalam 

masa pandemi covid-19. 
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