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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan 

petunjuk-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan 

Kandangan tahun 2020 telah disusun sesuai dengan rencana guna memenuhi kewajiban 

menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2020. Sebagaimana 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan 

Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2020 serta evaluasi 

dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan 

informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Kandangan serta dapat diketahui apakah 

program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta 

mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Kandangan)

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim 

penyusunan LKjIP Kecamatan Kandangan dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak- 

pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Kandangan Tahun 

2020 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif 

sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan 

kebijakan Kecamatan Kandangan di tahun selanjutnya serta dapat mendorong 

peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi -  
misi Kecamatan Kandangan dan visi -  misi pemerintah Kabupaten Kediri.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Krcamatan Kandangan Tahun 2020 ini dapat 

memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Aamiin.

Kandangan, 10 Februari 2021 

Plt. CAMAT KANDANGAN

NUR SAID, SE.
Pembina

NIP. 19670627 199803 1 005
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah dilaksanakan dalam 

rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, 

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil 

(R e s u lt  O r ie n te d  G o v e rn m e n t). Sedangkan untuk mengetahui akuntabilitas 
perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib 

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah 

Kementrian/Lembaga, Pemerintah, Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi 

Eselon I pada Kementrian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Unit 

Kerja Mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan 

oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 

2020, Kecamatan Kandangan menyusun LKjIP 2020 yang merupakan laporan 

Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam 

mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar 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 Kinerja Utama (IKU), RPJMD 

atau Renstra SKPD, RKPD atau Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban 

kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Kandangan) dalam mencapai sasaran 

strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen penetapan 

kinerja di awal tahun anggaran.

1.2. Gambaran Organisasi
Gambaran Umum Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dapat 

dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis 

organisasi.
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1.2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 

tentang kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Unsur 

Penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan dipimpin oleh camat 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Unsur 

Penunjang Urusan Pemerintahan, kecamatan (Camat) mempunyai 
tugas :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum;

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Bupati;

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 
umum;

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau 

sebutan lain dan/atau kelurahan; dan

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan 
Daerah yang ada di Kecamatan;

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kecamatan (Camat) juga 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan;

c. Penyelenggaraan pembinaan wilayah;

d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;

e. Pelaksanaan pelayanan umum;
f. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodic 

kepada Bupati; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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1.2.2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Kecamatan Kandangan sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, digambarkan dalam bagan 1, 

dimana Kecamatan Kandangan dipimpin oleh seorang Camat dengan dibantu 

oleh seorang Sekretaris Kecamatan, (2) Kepala Sub. Bagian, (5) Kepala Seksi 

dan beberapa staf kecamatan.
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Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan 

pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan sebagaimana 

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan 

Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. Dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, pasal 4 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa 

Kecamatan Kandangan ditetapkan sebagai Kecamatan tipe A di mana camat 
selaku kepala SKPD, tidak lagi dibantu oleh empat Kepala Seksi tetapi dibantu 

oleh lima Kepala Seksi. Susunan Organisasi Kecamatan sebagai kecamatan 

Tipe A, terdiri atas:

a. Camat.

b. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Camat. membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;

c. Seksi, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Camat, meliputi :

1. Seksi Pemerintahan;

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

3. Seksi Pelayanan;

4. Seksi Kesejahteraan Sosial;

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi
Aspek-aspek strategis Kecamatan Kandangan diperoleh dengan 

mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Kandangan), permasalahan dan 

atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kediri 2016-2020. Isu - isu 

strategis adalah permasalahan - permasalahan yang mendesak dan perlu 

segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya yang ada di 

wilayah Kecamatan Kandangan. Sebagai kelembagaan yang berbasis 

pemerintahan wilayah, isu-isu strategis di Kecamatan Kandangan terbagi dalam 

2 fungsi yaitu :
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1. Fungsi Pembinaan Wilayah, permasalahan yang dihadapi antara lain

sebagai berikut :

a. Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) masih kurang maksimal. 

Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi masyarakat untuk 

meningkatkan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang 

ada sebagai produk unggulan daerah.

b. Masih kurangnya kinerja aparatur pemerintah desa. Hal ini terjadi 

karena rendahnya etos kerja dan loyalitas aparatur pemerintah desa 

dalam menjalankan tugasnya.

c. Laporan Keuangan penggunaan dana desa (APBN) dan Alokasi Dana 

Desa (ADD) belum disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Faktor 

penyebabnya adalah latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia 

yang ada kurang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan sebagai 

tenaga Pengelola Administrasi Keuangan.

d. Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui implementasi 10 

program pokok PKK belum bisa direalisasikan secara maksimal. Hal ini 

terjadi karena kuurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

keberadaan PKK sebagai media alternatif pengembangan potensi 

terutama untuk kalangan wanita.

2. Fungsi Pelayanan Publik, permasalahan yang dihadapi, yaitu :

a. Pengetahuan masyarakat tentang Standar Operasional Prosedur 

Pelayanan masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

sosialisasi dan publikasi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pelayanan Masyarakat sehingga pelayanan masyarakat belum bisa 

memenuhi Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diharapkan.

b. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia sehingga 

tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas tidak sesuai dengan target 

yang diharapkan.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaaan pembangunan 5 tahun ke depan diarahkan untuk mencapai 

perwujudan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021, yaitu : 

“T e rw u ju d n y a  K e ta h a n a n  P a n g a n  b a g i M a s y a ra k a t K a b u p a te n  K e d ir i y a n g  

R e lig iu s , C erd as , S eh a t, S e ja h te ra , K re a tif, d a n  B e rk e a d ila n , y a n g  d id u k u n g  o leh  

A p a ra tu r  P e m e rin ta h  y a n g  P ro fe s io n a l ”. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 

15 Misi pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2016 -  2021. Berdasarkan realisasi 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan di lingkungan Kabupaten Kediri, 

Kecamatan Kandangan mendukung visi dan misi tersebut terutama yang terkait 

dengan misi ke 1, yaitu “M e la k s a n a k a n  A ja ra n  A g a m a  D a n /A ta u  K e p e rc a y a a n  

D a la m  K e h id u p a n  B e rm a s y a ra k a t Y an g  P e n u h  T o le ran s i, T e n g g a n g  R a s a  D a n  

H a rm o n i “ .

Dalam rangka penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi misi yang 

telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kediri tersebut, perlu 

ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 

5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan 

yang dimiliki. Matrik hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat dalam 

tabel berikut :

Tabel : 2.1
Matrik hubungan antara Misi dan Tujuan

M ISI T U J U A N
IN D IK A T O R

T U J U A N
S A S A R A N

IN D IK A T O R
S A S A R A N

M elaksanakan 
Ajaran Agam a 
Dan/Atau 
Kepercayaan 
Dalam Kehidupan 
Berm asyarakat 
Yang Penuh 
Toleransi, 
Tenggang Rasa 
Dan Harmoni

M eningkatkan
kerukunan
hidup antar
um at beragam a
sehingga
tercip ta
suasana
kehidupan
yang harmonis
dan saling
m enghorm ati
dalam
sem angat
keberagam an
didukung
dengan
pelayanan
m asyarakat
yang baik

Persentase 
penanganan 
konflik berlatar 
belakang agama

M eningkatnya 
kualitas pelayanan 
m asyarakat dalam 
m endukung 
tercip tannya 
kehidupan yang 
toleransi, harmonis 
dan saling 
m enghorm ati 
dalam  sem angat 
keberagam an

1. Capaian nilai 
IKM  Kecamatan

2. Persentase 
K onflik  Yang 
D ilaporkan dan 
T erfasilitasi
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan 

yang telah ditetapkan yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Perencanaan Kinerja 

Kecamatan Kandangan.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Perencanaan Kinerja Kecamatan Kandangan 

tahun 2020 tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2020 yang disusun berdasar pada 

Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

2020. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kandangan 2020 memuat sasaran strategis dan 

Indikator Kinerja sebagaimana ikhtisar dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

N o . S a s a ra n  S tra te g is In d ik a to r  K in e r ja T a rg e t

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )
1 M en ingka tnya  K ua litas  P e layanan 

M asya raka t da lam  M endukung 
T erc ip tanya  K ehidupan yang 
T o le rans i, H arm onis dan Saling

1. C apaian  N ilai IKM 
Kecam atan

- Ka tegori 
B A IK  

(82 ,80)

M enghorm ati da lam  S e m anga t 
Keberagam an

2. P rosen tase  K on flik  yang 
d ilapo rkan  dan te rfas ilitas i.

- 100%

Untuk mencapai dan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan 

tersebut, Kecamatan Kandangan kabupaten Kediri melaksanakan Program dan 

Kegiatan dengan anggaran Rp. 334.856.400,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta 

Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah). Selengkapnya Dokumen 
Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kandangan tahun 

2020 disajikan dalam lampiran 1.
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 

KECAMATAN KANDANGAN 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIR1

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, 

akuntabel dan berorientasi kepada basil, kami yang bertandatangan di bawah in i:

Nama : NURSAID.SE.

Jabatan : Pit. CAMAT KANDANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : dr. Hj. HARYANTISUTRISNO

Jabatan : BUPATIKEDIRI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan daiam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, 06 Januari 2020
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 

KECAMATAN KANDANGAN 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) _ _  (3) _..._ (4)
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan 

Masyarakat dalam Mendukung 
Terciptanya Kehidupan yang Toleransi, 
Harmonis dan Saling Menghormati

1. Capaian Nilai I KM Kecamatan - Kategori 
BAIK  
(82.80)

dalam Semangat Keberagaman 2. Prosentase Konflik yang 
dilaporkan dan terfasilitasi.

- 100%

1

2

3

4

5

6

7

8

Program Anggaran Keterangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 142.857.700,- APBD

Program Peningkatan sarana dan prasarana 
aparatur

Rp 60.890.000,- APBD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Rp 2.000.000,- APBD

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 
Lingkungan

Rp 107.548.700,- APBD

Pengelolaan Keragaman Budaya Rp 4.000.000,- APBD

Program Peningkatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat melalui PKK

Rp 5.000.000,- APBD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 5.000.000,- APBD

Program Pembinaan dan Pengembangan dan 
Pengelolaan Keuangan Desa

Rp 7.560.000,- APBD

Jumiah Anggaran Belanja Langsung: Rp. 334.856.400,

Kediri, 06 Januari 2020
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 

KECAMATAN KANDANGAN 
PEMERINTAH KABU PATEN KEDIRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, 

akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah in i:

Nama : NURSAID,SE.

Jabatan : Pit. CAMAT KANDANGAN

SelanjuSnya disebut pihak pertama.

Nama : dr. Hj. HARYANTISUTRISNO

Jabatan : BUPATI KEDIRI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 

KECAMATAN KANDANGAN 
PEMERINTAH KABU PATEN KEDIRI

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (21 ____(3}_____________ (4)
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan 

Masyarakat daiam Mendukung 
Terciptanya Kehidupan yang Toleransi, 
Harmonis dan Saling Menghormati

1. Capaian Nilai IKM Kecamatan - Kategori 
B A IK  
(82.80)

daiam Semangat Keberagaman 2. Prosentase Konflik yang 
dilaporkan dan terfasilitasi

-  100%

Program Anggaran Keterangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 125.517.700,- APBD

2 Program Peningkatan sarana dan prasarana 
aparatur

Rp 114.999.250,- APBD

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Rp 2.500.000,- APBD

4 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 
Lingkungan

Rp 74.279.450,- APBD

5 Pengeloiaan Keragaman Budaya Rp 0,- APBD

6 Program Peningkatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat meiaiui PKK

Rp 5.000.000,- APBD

7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 5.000.000,- APBD

8 Program Pembinaan dan Pengembangan dan 
Pengeloiaan Keuangan Desa

Rp 7.560.000,- APBD

Jumlah Anggaran Belanja Langsung; Rp. 334.856.400

Kediri, 20 Oktober 2020
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran 

(output) dan atau hasil (outcom e) kegiatan/program yang telah dilaksanakan 

pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcom e) 

yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen 

Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, indikator kinerja SKPD minimal meliputi 

keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Kandangan dapat 

berupa keluaran (output) dan hasil (outcom e) sesuai dokumen penetapan kinerja 

Kecamatan Kandangan Tahun 2020.

3 .1 .1 . P e n g u k u ra n  T a rg e t d an  R e a lis a s i K in e rja

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan 

antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. 

Pada tahun anggaran 2020, Kecamatan Kandangan telah melaksanakan 
berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan. Capaian Kinerja Kecamatan Kandangan selengkapnya disajikan 

dalam Tabel 3.1.1.

Tabel. 3.1.1 
Pencapaian Kinerja

S a s a ra n  S tra te g is In d ik a to r  K in e r ja T a rg e t R e a lis a s i
%

C a p a ia n

1 2 3 4 5
M en ingka tnya  kua litas 
pe layanan  m asya raka t 
da lam  m endukung 
te rc ip tannya  keh idupan 
yang  to le rans i, harm onis  
dan sa ling  m enghorm ati 
da lam  sem anga t 
kebe ragam an

C apaian  n ila i IKM 
Kecam atan

82,80 82,86 100,07%

P ersen tase  Konflik  
Y ang  D ilaporkan  dan 
Terfas ilitas i

100% 100% 100%
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Dari tabel tersebut dapat diuraikan bahwa pada akhir tahun 2020, 

realisasi capaian nilai IKM Kecamatan Kandangan jauh di atas target yang telah 

ditetapkan yaitu 82.86, tercapai 100.07% dari target nilai yang ditetapkan di awal 

tahun 2020. Sedangkan untuk Persentase Konflik yang dilaporkan dan 

terfasilitasi persentase capaian kinerja Kecamatan Kandangan adalah sesuai 

target yang ditetapkan yaitu 100%. Dari hasil pemantauan Seksi Keamanan dan 

Ketertiban juga menyatakan bahwa kondisi keamanan dan Ketertiban di wilayah 

Kandangan selama tahun 2020 relatif kondusif karena semua konflik yang ada 
telah dilaporkan dan terfasilitasi.

3 .1 .2 . P e rb a n d in g a n  R e a lis a s i K in e r ja  s e rta  C a p a ia n  K in e rja

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun 

2020 dengan tahun lalu (2019) adalah untuk mengetahui Realisasi Kinerja 

tahun bersangkutan dengan tahun-tahun yang lalu apakah mengalami 

peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Berikut ini disajikan 

perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Realisasi kinerja Tahun 2019 
sesuai dengan tabel 3.1.2 di bawah ini :

Tabel. 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

S a s a ra n  S tra te g is In d ik a to r  K in e r ja
T a rg e t
2 0 2 0

R e a lis a s i

2019 2020

1 2 3 4 5
M en ingka tnya  kua litas 
pe layanan  m asya raka t 
da lam  m endukung 
te rc ip tannya  keh idupan 
yang  to le rans i, harm onis  
dan sa ling  m enghorm ati 
da lam  sem anga t 
kebe ragam an

C apaian  n ila i IKM 
Kecam atan

82,80 93,89 82.86

P ersen tase  Konflik  
Y ang  D ilaporkan  dan 
Terfas ilitas i

100% 100% 100%

Jika dibandingkan Realisasi antara tahun 2019 dan 2020, Capaian nilai 

IKM Kecamatan Kandangan mengalami penurunan sebesar 13.38, yaitu dari 

93.89 menjadi 82.86. Namun penurunan prosentase pencapaian ini masih 

berada di atas target 100 persen, hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan 

Kandangan selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas pelayanan masyarakat 

dari tahun ke tahun. Selama ini keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan 

E-KTP memberikan kontribusi yang besar pada capaian nilai IKM. Karena itu
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Kecamatan Kandangan berusaha mencari solusi dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan E-KTP diantaranya dengan :

1. Memberikan informasi yang jelas tentang SOP pelayanan baik secara 

langsung, sosialisasi dan pembinaan perangkat desa dan melalui media 

sosial (facebook dan instagram) yang dapat diakses masyarakat luas.

2. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

3. Meningkatkan kualitas SDM intern Kecamatan Kandangan.

Adapun untuk Persentase Konflik yang Dilaporkan dan Terfasilitasi pada 
tahun 2019 dan 2020 telah terealisasi 100% (Capaian telah sesuai dengan 

target yang ditetapkan), yang artinya situasi keamanan yang kondusif selama 

kurun waktu 2019 dan 2020 dapat dipertahankan. Capaian pada dua indikator 

yang telah sesuai dan bahkan di atas target yang ditetapkan menunjukkan 

bahwa Sasaran Strategis Kecamatan Kandangan pada tahun 2020 dapat 

terealisasi.

3 .1 .3 . P e rb a n d in g a n  R e a lis a s i K in e r ja  s a m p a i d e n g a n  A k h ir  P e r io d e  

R E N S T R A

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2020 dan 

dibandingkan dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan 

Kandangan Kabupaten Kediri dilakukan untuk mengetahui apakah sasaran 

strategis dan capaiannya setiap tahun telah sesuai dengan perencanaan 

Jangka Menengah Kecamatan Kandangan. Perbandingan antara Target 

Renstra (Rencana Strategis) dengan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 
2020 dapat dilihat pada tabel 3.1.3 sebagai berikut :

Tabel. 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

S a s aran  S tra te g is In d ik a to r K in erja
T a rg e t
A k h ir

R E N S T R A
R ealisas i

T in g k a t
K e m a ju an

1 2 3 4 5

M en ingka tnya  kua litas 
pe layanan  m asya raka t 
da lam  m endukung 
te rc ip tannya  keh idupan 
yang to le rans i, harm onis  
dan sa ling  m enghorm ati 
da lam  sem anga t 
keberagam an

C apaian  n ila i IKM 
Kecam atan

82,80 82.86 100.07%

P ersen tase  Konflik  
Y ang  D ilaporkan  dan 
Terfas ilitas i

100% 100% 100%
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Dari tabel 3.1.3 tersebut dapat dilihat tingkat kemajuan capaian nilai IKM 

adalah 100.07% dari Target Akhir Renstra yang ditetapkan. Sedangkan untuk 

Konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi telah tercapai 100%.

3 .1 .4 . A n a lis is  P e n y e b a b  K e b e rh a s ila n  a ta u  P e n in g k a ta n  K in e rja  S erta

A lte rn a t if  S o lu s i y a n g  T e lah  D ila k u k a n

Dari ikhtisar tabel yang telah diuraikan tersebut, Realisasi capaian nilai 
IKM jauh melebihi target yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor 

sebagai berikut :

a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Hal ini dilakukan 

dengan memaksimalkan pelaksanaan TUPOKSI pegawai dengan cara 

menjalin koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan, membangun 

komunikasi yang transparan sehingga siapapun pada kondisi apapun dapat 

melakukan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan masyarakat.

b. Segera melakukan pelaporan secara cepat kepada pihak terkait jika terjadi 

gangguan jaringan untuk Layanan Kependudukan terutama E-KTP dan 

Kartu Keluarga online.

c. Memberikan informasi dan alternatif solusi yang jelas kepada masyarakat 

jika memang ada kendala yang menghambat proses pelayanan.

d. Memaksimalkan sosialisasi, baik melalui pembinaan SDM di Kecamatan 

Kandangan, perangkat desa maupun melalui media sosial dan instagram 

tentang Standar Operasional Pelayanan baik, sehingga bisa meningkatkan 
tingkat pemahaman warga masyarakat terhadap prosedur pelayanan 

masyarakat. Hal ini bisa mengurangi ketidakpuasan masyarakat terhadap 

jenis pelayanan publik yang diberikan Kecamatan Kandangan.

Adapun tercapaianya indikator Persentase Konflik Yang Dilaporkan di 

atas target kinerja yang telah ditetapkan tersebut tak lepas dari terjalinnya 

kerjasama yang baik antara pimpinan SKPD, staf Kecamatan Kandangan, 

perangkat desa, Jajaran POLSEK dan KORAMIL dalam mengkoordinasikan 

semua kegiatan dan mengatasi konflik sosial yang terjadi di Wilayah Kecamatan 

Kandangan.

3 .1 .5 . A n a lis is  a ta s  E fis ie n s i P e n g g u n a a n  S u m b e r  D a y a

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu 

proses. Pengukuran efisiensi di Kecamatan Kandangan dilakukan dengan 

membandingkan tingkat penyerapan anggaran dengan capaian kinerja.

16



penggunaan sumber daya dikatakan efisien jika penyerapan anggaran lebih kecil 

dibandingkan capaian kinerja. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya 

untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kandangan 

dapat dilihat pada tabel 3.1.5. berikut :

Tabel 3.1.5

S a s a ra n
In d ik a to r
S a s a ra n

%
C a p a ia n
K in e r ja

%
P e n y e ra p a n

A n g g a ra n

T in g k a t
E fis ie n s i

2 3 4 5
M eningkatnya kualitas 
pelayanan m asyarakat 
dalam mendukung 
tercip tannya kehidupan 
yang toleransi, harmonis 
dan saling m enghorm ati 
dalam sem angat 
keberagam an

Capaian nilai IKM 
Kecam atan

100.07% 98,59% 1.48%

Persentase Konflik 
Yang D ilaporkan 
dan Terfasilitasi

100% 97.03% 2.97%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat penggunaan sumber daya 

(penyerapan anggaran) untuk kedua indikator yaitu 98.59% dan 97.03% dengan 

tingkat capaian kinerja sebesar 100.07% dan 100% (tingkat penyerapan 

anggaran lebih kecil dibandingkan tingkat capaian kinerja) dengan tingkat 

efisiensi sebesar 1.48% dan 2.97%. Artinya, Kecamatan Kandangan mampu 

memaksimalkan alokasi dana yang telah dianggarkan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptannya kehidupan yang 

toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman di 

Kecamatan Kandangan.

3 .1 .6 . A n a lis is  P ro g ra m /K e g ia ta n  y a n g  M e n u n ja n g  K e b e rh a s ila n  a ta u p u n  

K e g a g a la n  P e n c a p a ia n  P e rn y a ta a n  K in e rja

Berikut ini merupakan faktor pendukung keberhasilan kinerja Kecamatan 

Kandangan :

1. Faktor personal, aspek yang menjadi pendukung kinerja Kecamatan 

Kandangan adalah kualitas dan komitmen sumber daya manusia. Kualitas 

sumber daya manusia di Kecamatan Kandangan dapat dinilai baik terlihat 
dari kemampuan sumber daya manusia melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi dalam pencapaian target program kerja. Sumber daya manusia di 

Kecamatan Kandangan memiliki komitmen yang tinggi sehingga 

pelaksanaan tugas dan fungsinya bisa berjalan dengan optimal.
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2. Faktor kepemimpinan, aspek yang menjadi pendukung kinerja Kecamatan 

Kandangan adalah motivasi, arahan dan bimbingan dari pemimpin serta 

pengambilan keputusan yang dilakukan pemimpin (Camat Kandangan). 

Kecamatan Kandangan memiliki pemimpin yang mampu memberikan 

motivasi, arahan dan bimbingan kepada pegawainya di setiap kesempatan 

untuk mengoptimalkan kinerja. Dalam peran pengambilan keputusan, 

pemimpin dapat dikatakan demokratis karena menyertakan masukan dari 

pegawainya secara musyawarah.

3. Faktor tim, aspek yang menjadi pendukung kinerja Kecamatan Kandangan 

adalah dukungan antar pegawai, dan koordinasi. Pegawai di Kecamatan 

Kandangan mengerti betul harus saling mendukung dalam mencapai tujuan 

karena hal ini merupakan kewajiban setiap individu. Koordinasi dilakukan 

dengan baik antar pegawai maupun dengan pemkab/kota dan SKPD terkait. 

Selain itu, fasilitas diberikan Kecamatan Kandangan untuk menunjang 

kinerja pegawai.

4. Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem 
kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawainya. 

Kecamatan Kandangan dalam menjalakan tugas dan fungsinya telah 

memiliki tata tertib yang tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai 

dan mengoptimalkan kinerja. Fasilitas juga diberikan oleh Kecamatan 

Kandangan untuk menunjang kinerja pegawai. Perlengkapan dan peralatan 

diberikan seperti komputer dan printer di setiap seksi, kemudian adanya 

internet untuk menunjang pekerjaan dan sarana yang lainnya.

Adapun yang masih menjadi hambatan bagi Kecamatan Kandangan 

adalah masih kurangnya sumber daya manusia berstatus pegawai negeri sipil di 

Kecamatan Kandangan. Selain itu, kurangnya pengaruh tekanan dan perubahan 

lingkungan internal maupun eksternal Kecamatan Kandangan.

3.2. Realisasi Anggaran
Alokasi dan Realisasi Anggaran Kecamatan Kandangan Kabupaten 

Kediri pada tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 3.2.
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Tabel. 3.2.
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

S as aran P ro g ram In d ik a to r

K in erja A n g g a ra n

T  a rg e t R ea lisas i C apa ian A lo k a s i (R p .) R e a lisas i (R p .) C a pa ian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

M eningkatnya kualitas 

pelayanan m asyarakat 

dalam  mendukung 

tercip tannya kehidupan 

yang toleransi, harmonis 

dan saling m enghorm ati 

dalam  sem angat 

keberagam an

1. Program  Pelayanan Adm inistrasi 
Perkantoran

2. Program  Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur

3. Program  peningkatan 
pengem bangan sistem  pelaporan 
capaian kinerja dan keuangan

4. Program  Pengelolaan Keragaman 
Budaya

5. Peningkatan dan Pem berdayaan 
m asyarakat m elalui PKK

6. Program  perencanaan 
pem bangunan daerah

7. Program  Pem binaan dan 
Pengem bangan Pengelolaan 
Keuangan Desa

A. Capaian nilai IKM 
Kecam atan

82,80 82.86 100.07% 67.020.000 66.078.245 98,59%

1. Program  peningkatan keam anan dan 
kenyam anan lingkungan

B. Persentase Konflik Yang 
Dilaporkan dan 
Terfasilitasi

100% 100% 100% 74.279.450 72.075.200 97.03%
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Dari tabel tersebut, pembiayaan dari APBD tahun 2020 yang termasuk 

dalam Belanja Langsung (Program dan Kegiatan SKPD) adalah sebesar 

Rp. 334.856.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 320.030.145,- atau penyerapan 

anggaran tahun 2020 secara keseluruhan adalah sebesar 95.57%. Adapun untuk 

Alokasi dana yang dianggarkan sesuai dengan program yang mendukung 

capaian indikator kinerja adalah sebesar Rp.67.020.000,- dengan tingkat 

penyerapan anggaran sebesar 98,59% untuk capaian nilai IKM kecamatan. 

Untuk Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terfasilitasi, alokasi dana yang 

dianggarkan adalah sebesar Rp.74.279.450,- dengan tingkat penyerapan 

anggaran sebesar 97.03%.
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BAB IV 

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN
Berdasarkan evaluasi faktor keberhasilan Capaian Kinerja Kecamatan 

Kandangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Kecamatan Kandangan 

sudah dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari analisis kinerja dan faktor 
pendukung dibawah ini:

1. Produktivitas, Kecamatan Kandangan dapat dinilai kurang baik. Masih 

terdapat kendala yang perlu dibenahi oleh Kecamatan Kandangan seperti 

perlunya menyelaraskan program kerja dengan regulasi yang berlaku, selain 

itu perlu adanya upaya strategis untuk memaksimalkan kinerja. Namun 

demikian, untuk capaian kinerja telah tercapai bahkan melebihi target 

kinerga yang ditetapkan.

2. Kualitas layanan, Kecamatan Kandangan telah mampu memberikan 
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki 

Kecamatan Kandangan. Kendala yang masih belum bisa teratasi adalah 

masih kurangnya sumber daya manusia.

3. Responsivitas, Kecamatan Kandangan dapat dinilai baik. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya agenda atau kegiatan Kecamatan Kandangan dalam 

menggali kebutuhan masyarakat yaitu melalui kegiatan musyawarah 

perencanaan dan pembangunan (musrembang). Selain itu, sikap terbuka 
Kecamatan Kandangan terhadap setiap aspirasi, masukan maupun kritikan 

dari masyarakat.

4. Responsibilitas, Kecamatan Kandangan dapat dinilai baik. Hal ini ditunjukkan 

dengan tingkat efektivitas capaian kinerja Kecamatan Kandangan dan juga 

dalam melaksanakan setiap program kegiatan didasarkan dengan peraturan- 

peraturan yang belaku serta surat keputusan Camat Kandangan.

5. Akuntabilitas, Kecamatan Kandangan dapat dinilai baik. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya pelaporan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah yang dilakukan dalam waktu satu tahun sekali.
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4.2. SARAN
Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja 

Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, fungsi Kecamatan Kandangan 

sebagai Pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada 

beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, yaitu :

1. Perlu adanya upaya strategis dalam mengoptimalkan kinerja Kecamatan 

Kandangan. Tujuannya agar dapat melaksanakan program kegiatan secara 

optimal.

2. Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia, Kecamatan Kandangan 

perlu mengajukan permohonan kepada Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Kediri mengenai analisis jabatan dan kebutuhan penambahan 

pegawai. Selain itu sumber daya manusia yang ada perlu diagendakan 

kegiatan seperti diklat untuk mengoptimalkan kemampuan pegawai tersebut.

3. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik 

kecamatan maupun desa dan instansi terkait untuk senantiasa 

meningkatkan kinerja, memberikan motivasi serta pelayanan kepada 
masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian 

kinerja staf Kecamatan Kandangan dan Pemerintahan Desa secara berkala.

5. Kecamatan Kandangan juga perlu memperhatikan perubahan dan tekanan 

lingkungan internal maupun eksternal sebagai penyemangat atau perbaikan 

kinerja dan dapat mengikuti perkembangan kebutuhan atau tuntutan 

masyarakat.

Kandangan, 10 Februari 2021 

Plt. CAMAT KANDANGAN

NUR SAID, SE.
Pembina

NIP. 19670627 199803 1 005
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