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KATA PENGANTAR 

 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), 

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan kewajiban bagi setiap Instansi Pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan 

LKJIP juga dalam rangka penyelenggaraan good governance serta memenuhi aspirasi 

masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang 

Bersih dan bebas KKN, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di 

seluruh Wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan kondisi, potensi, perkembangan 

dan  permasalahan serta tatanan masyarakat  dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip 

pemerintahan yang bersih serta dasar Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas dan didasari dengan 

keinginan luhur guna mewujudkan good governance maka disusunlah Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Purwanegara Tahun 2022 yang merupakan 

uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 dalam 

angka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya. LkjIP ini disusun merupakan 

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang dipercayakan, untuk mengungkap 

secara obyektif tentang keberhasilan maupun tentang kegagalan program dan kegiatan 

yang telah dilaksanakan tahun 2022. 

Kami menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, 

oleh karena itu kami mengharap masukan dan saran yang membangun dari semua pihak 

demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dan pertimbangan dalam 

pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. 

Purwanegara,   Desember  2022 

CAMAT PURWANEGARA 

 

WARIS PUJI RAHAYU, S. Sos 

Pembina Tingkat 1 

NIP. 19680111 198903 1 005 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan menteri Pendayagunaan 

Aparatur Pemerintahdan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja  Instansi Pemerintah serta Dasar Peraturan Bupati 

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Kecamatan Purwanegara sebagai 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) di Kecamatan Purwanegara Tahun Anggaran 2022. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau tingkat capaian 

kinerja serta kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mendukung Visi 

dan  Misi Bupati Banjarnegara dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. 

 

A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN PURWANEGARA 

Kecamatan Purwanegara adalah salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten 

Banjarnegara yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor: 

2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten  Banjarnegara 

dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. 

Wilayah Kecamatan Purwanegara terdiri dari 13 Desa. 

KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS  

 

KONDISI GEOGRAFIS 

Luas wilayah Kecamatan Purwanegara 7.386,534 Ha,  terletak di sebelah barat kota 

Banjarnegara dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut : 

Sebelah utara  : Kecamatan Rakit 

Sebelah Timur  : Kecamatan Bawang 

Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen 

Sebelah Barat  : Kecamatan Mandiraja 
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DEMOGRAFIS   

Jumlah penduduk Kecamatan Purwanegara tahun 2022  sebanyak  81.542 jiwa terdiri dari   

laki-laki 39.998 jiwa dan Perempuan  41.544 jiwa yang tersebar di 13 desa. 

  

  POTENSI  EKONOMI  

Luas wilayah Kecamatan Purwanegara 7.386,534 Ha yang terbagi dalam 2 jenis penggunaan 

tanah yaitu : 

1. Tanah sawah seluas 1.116.809 Ha  yang terdiri dari : 

Irigasi tehnis :     908.303  Ha 

Irigasi ½ tehnis :     116.312  Ha 

Irigasi sederhana :        24.523 Ha 

Tadah hujan :        67.186 Ha 

2. Tanah kering seluas :  6.269.725 Ha 

Tanah pekarangan :      982.548 Ha 

Tanah perkebunan :   3.770.799 Ha 

Tanah perladangan :   1.375.358 Ha  

Tanah lapang/sosial:      141,028 Ha 

Dengan keadaan tanah sebagian besar merupakan dataran sedang, dengan kekayaan 

alam  seperti padi, palawija dan juga penghasil ikan. 

Jumlah penduduk Kecamatan Purwanegara yang berjumlah 81.542  jiwa yang tersebar di 13 

(tiga belas ) Desa merupakan potensi SDM yang dapat mendukung kemajuan pembangunan 

di wilayah Kecamatan Purwanegara. 

Mata pencaharaian sebagian penduduk Kecamatan Purwanegara adalah dari sektor 

pertanian, baik milik sendiri, menyewa, maupun sebagai buruh. 

Selain jumlah penduduk, yang bisa menjadi potensi untuk mendukung kemajuan 

Kecamatan Purwanegara adalah komoditi pertanian, perikanan  dan desa wisata antara lain: 

a. Sektor perkebunan: 

• Buah-buahan (durian, rambutan) 

• Kayu Albasia dan mahoni (Kalitengah, Karanganyar ,Kaliajir, Petir) 

• Palawija (Pucungbedug, Petir, Kaliajir, Karanganyar, Kalitengah) 

• Jenis Sayuran (Cabe centranya ada di desa Petir, Pucngbedug, Parakan, ,Kaliajir 

Kalitengah Terong, Kacang Panjang, Tomat) 
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b. Sektor Peternakan: 

• Sapi 

• Kambing 

• Unggas 

c.     Sektor Pertambangan: 

• Pasir Putih (Desa Petir dan Kalitengah) 

• Untuk desa Kaliajir ada tambang pasir putih tetapi sekarang sudah jarang 

diambil/ditambang pasir putihnya. 

• Di desa Merden juga ada tetapi tidak banyak. 

d.      Perikanan 

• Ikan air tawar dan budidaya lele yang terkenal dengan sebutan RAJA PURBAWA 

(Kecamatan Rakit, Mandiraja, Purwanegara, Bawang dan Wanadadi). 

e.      Pariwisata  

• Desa Wisata  Kalitengah dengan destinasi Monumen Pejuang PGRI, Guru dan 

Pendidikan DR. H. Sulistiyo, M.Pd. (seorang pejuang pendidikan yang mendarma 

baktikan hidupnya sampai akhir hayatnya untuk Pendidikan diIndonesia agar lebih 

maju dan berkembang dengan baik) dan destinasi Goa Papat (Goa Lawe, Goa Sikelir, 

Goa Banyu Sumurup, Goa Naga) 

• Desa Wisata Kutawuluh (Kampung Gagot) merupakan destinasi yang sangat 

edukatif, interaktif dan tematis diambil nama dari salah satu tokoh masyarakat di 

desa Kutawuluh. 

• Taman Selfie Gumiwang, sebuah destinasi yang menghadirkan sebuah taman bunga 

ditengah sawah dilengkapi dengan rumah joglo yang menyiapkan makanan-makanan 

tradisional. 

• Desa Merden di akhir tahun 2021 sedang di bangun rest area Karangkajen Merden 

dan sudah selesai pembangunannya namun penggunaannya belum efektif. 

 

       PROFIL KECAMATAN PURWANEGARA 

                     Tugas Kecamatan Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor: 84 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kerja 

Kecamatan  adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan 

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan 

tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 
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Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Camat mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan 

desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta 

kelurahan; 

b. Pelaksanaan koordinasi kebijikan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan 

masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman,  ketertiban umum dan 

pelayanan serta kelurahan; 

c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan 

desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta 

kelurahan; 

d. Pembinaan dan fasilitasi bijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan 

masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan 

pelayanan serta kelurahan; 

e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan 

masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan 

pelayanan serta kelurahan; 

f. Pelaksanaan koordinasi pemelihraan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan  

     umum; 

g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan dan ;  

h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai  

     dengan tugas dan fungsinya. 

 

DATA JUMLAH KARYAWAN 

Kecamatan Purwanegara memiliki 15 (lima belas) orang karyawan, yang terdiri dari 

8 ( delapan ) Pejabat Struktural, 3 (tiga) Fungsional Umum; 2 (dua) PTT dan 1 (satu) THL 

serta 1 (satu) penjaga malam. Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 

14 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, tentang Uraian Tugas Jabatan Kecamatan 

adalah sebagai berikut : 

1. Camat 

2. Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan 

3. Seksi Tata Pemerintahan 

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 

5. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pelayanan Umum 
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6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat 

7. Kelompok Fungsional Umum 

 

STRUKTUR  ORGANISASI DAN TATA KERJA  

KECAMATAN PURWANEGARA 

KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

 

Komposisi : 

1. Camat : 1 orang 

2. Sekretaris Kecamatan : 1 orang 

3. Kepala Subbag : 2 orang 

4. Kepala Seksi : 4 orang 

5. Staf : 3 orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMAT  

Kasi Tata 

Pemerintahan 

Kasi  Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

Kasi Kesejahteraan 

Rakyat 

  

Kasi Ketentraman  

Ketertiban Umum  

dan Pelayanan  

  

 
SEKRETARIS 

 

Kasubbag 

Perencanaan  dan 

Keuangan 

 

Kasubbag Umum dan 

Kepegawaian 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 
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B.  PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

      1. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 

 Kecamatan  menjadi salah satu garda terdepan pelayanan Pemerintah Kabupaten 

Banjarnegara, wajah kabupaten Banjarnegara dilihat dari kualitas mutu pelayanan 

Kecamatan  baik dari nilai pelayanan primanya maupun dari kualitas SDM kepada 

masyarakat. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat memberikan ruang 

yang lebih terbuka kepada kecamatan untuk melakukan  pelayanan masyarakat secara 

langsung dengan berpegang pada pelayanan prima, baik melalui perijinan dan non 

perijinan.  

 Terkait hubungan Kecamatan dan Desa, Camat dapat mendorong desa untuk 

melakukan percepatan pembangunan, melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pembangunan yang ada di desa. Kebijakan Pembangunan ke depan harapannya benar-

benar aspiratif, proses perencanaan pembangunan yang berjenjang dari tingkat Dusun, 

Desa kemudian ke Kecamatan sampai ke Kabupaten melalui musrenbang yang diwadahi 

dalam dokumen RPJMD dapat dijadikan rujukan utama dalam perencanaan 

pembangunan. Harapannya, pembangunan berkesinambungan dan berdasarkan skala 

prioritas. 

 Aspek strategis pada Kecamatan Purwanegara dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dengan 

kata lain mereka mengurus dokumen kependudukan manakala mau digunakan, tidak 

serta merta karena kesadaran untuk tertib administrasi kependudukan. 

2. Kurang tertibnya  adminiatrasi Desa walaupun sudah didukung Sumber Daya 

Manusia yang berkompeten, tradisi mengerjakan administrasi desa secara instan. 

3. Kurang tertibnya penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana 

Desa dan Alokasi Dana Desa. 

4. Masih rendahnya keaktifan masyarakat desa dalam melaksanakan program-program 

peningkatan kesejahteraan  masyarakat seperti penanggulangan kemiskinan, 

kesehatan, pendidikan, sosial budaya, keagamaan dan ketertiban. 

5. Masih lemahnya jaringan internet dan adanya wilayah yang memang belum bisa di 

jangkau internet. 

6. Belum Optimalnya pemenuhan pembayaran PBB secara tepat waktu dikarenakan 

masih kurangnya kesadaran masyarakat dan adanya penyelewengan dari petugas 

pungut PBB yang tidak disiplin dalam penyetoran ke bank. 

7. Kurangnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di 

wilayah kecamatan khususnya dalam pelaporan adanya bencana.  

8. Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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9. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan kesadaran 

aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas. 

10. Untuk tahun 2019 dari Disperindakop menghentikan pengajuan IUKM karena akan 

diganti dengan OSS (Online Single Submision) dengan persyaratan : 

a. Pemohon wajib mempunyai ijin HO 

b. Mempunyai email (wajib) 

c. Mempunyai NPWP yang aktif 

d. Mempunyai SPPL (Surat Pernyataan Pengolahan Lingkungan) 

e. Foto Copy KTP. 

Hal ini menyulitkan masyarakat yang akan mengurus ijin HO,terutama bagi 

masyarakat yang tinggal dipedesaan yang harus mempunyai email. 

Untuk potensi wilayah yang menjadi ikon Kecamatan Purwanegara adalah : “IKAN” dan 

dengan dibangunnya pasar ikan di kecamatan Purwanegara membuktikan bahwa produksi 

ikan di kecamatan Purwanegara sangatlah melimpah. 

Ikan air tawar dan budidaya lele yang terkenal dengan sebutan RAJA PURBAWA 

(Kecamatan Rakit, Mandiraja, Purwanegara, Bawang dan Wanadadi) 

Untuk Kecamatan Purwanegara sentra ikan ada di 4 (empat) desa yaitu : 

1. Desa Danaraja : pusatnya di Kalimendong Barat , didukuh tersebut ada kelompok 

budidaya ikan dengan nama “ LEDONG ‘(Lele Kalimendong) , lele dan gurameh 

- Pembibitan  

- Pembesaran / siap konsumsi  

    Di kelompok tersebut menampung dari orang-orang di lingkungan tetangga yang 

pembititannya masih taraf kecil/perorangan untuk membantu memasarkan. 

     Sedangkan untuk pemasarannya sudah sampai ke luar daerah , melalui cara  tradisional 

juga dengan cara online. 

    2. Desa Purwanegara 

     Pembibitan terbanyak ada di dukuh Karang Plak ,yaitu  pembititan patin, Lele, Melem, 

Bawal, Nila dan sebagainya. 

Untuk pemasaran juga berpusat di dukuh Karangplak yaitu dengan adanya pasar ikan 

yang beraktifitas setiap hari Rabu dan Minggu. Di pasar ikan menyediakan berbagai 

jenis ikan. Untuk penjual dan pembeli ada yang dari luar daerah. 

3.  Desa Gumiwang : 

Di Desa Gumiwang terkenal dengan sebutan “ KAMPUNG NILA’ karena di desa 

tersebut ada salah satu dukuh atau kampung yang menjadi centra pembibitan  ikan Nila 

yang bertempat di dusun 5 (lima) . 

Untuk pemasaran sudah melalui online tetapi juga masih terdapat sebagian yang cara 

pemasarannya masih secara tradisional . 
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4.  Desa Kalipelus :  

Sentra ikan ada di kadus 1, 2, 3 dan 4 , jenis usahanya ada yang pembibitan dan 

konsumsi, adapun jenis ikan nya adalah : Gurameh, lele, patin dan mujahir. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

VlSI DAN MISI 

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolok 

ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah yang diselaraskan 

dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan RENSTRA Kecamatan Purwanegara Tahun 

2023-2026. 

Kecamatan Purwanegara menetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 sebagai 

dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan 

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Purwanegara 

dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2023-2026. 

Reformasi pada sektor aparatur daerah pada hakekatnya merupakan tindakan atau 

kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk 

menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan 

fungsi dilandasi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang ingin 

diwujudkan. 

Misi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara yang terkait dengan tupoksi Kecamatan 

Purwanegara adalah Misi Kedua dan Keempat yaitu : 

- Mewujudkan kualitas penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola 

yang baik  

- Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif , efisien, produktif, transparan 

dan akuntabel dengan tenaga profesional. 

 

TUJUAN. 

Tujuan Kecamatan Purwanegara dalam 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun 

adalah antara lain: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 

2. Meningkatkan reformasi tata kelola keuangan 

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah  

4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa  

5. Meningkatkan tertib administrasi desa  

6. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan 

kewajibanya tanpa adanya penyelewengan. 
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SASARAN 

Sasaran yang akan dicapai Kantor Kecamatan Purwanegara dalam rumusan yang lebih 

spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari jadwal waktu yang sudah 

ditentukan. Dalam sasaran tersebut meliputi uraian sasaran dan indikator sasaran, uraian 

sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Purwanegara adalah: 

1. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat 

2. Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan transparan 

3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa  

4. Meningkatnya tertib administrasi desa  

 

KEBIJAKAN 

Kebijakan sebagai Pedoman, pegangan dan petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan 

guna tercapainya kelancaran, tujuan, serta visi dan misi Instansi Pemerintah, mendasari 

hal tersebut maka kebijakan yang ditetapkan Kantor Kecamatan Purwanegara adalah: 

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang 

jelas serta SDM yang memadai. 

2. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK didukung dengan peremajaan 

perangkat computer dari OPD terkait. 

3. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta 

ketepatan waktu dalam pelaporan. 

4. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa 

5. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi 

pemerintahan desa. 

6. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal tanpa 

adanya penyelewengan dan tercapai 100%. 

 

PROGRAM 

Program adalah kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang 

dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah. 

Adapun program kecamatan Purwanegara sesuai dengan kewenangan yang dimiliki 

adalah : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala 

Daerah 
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4. Program Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa. 

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat 

penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan 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 terbatas. Dengan 

perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola 

program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan 

instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Purwanegara 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 sebagaimana di review dengan adanya Penetapan 

Perjanjian Kinerja Perubahan yang mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan 

Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran 

(DPPA) Tahun 2022. 

Anggaran yang tertuang pada DPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 

1.874.041.278,-( Satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat puluh satu ribu 

dua ratus tujuh puluh delapan rupiah ) terdiri dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan 

melalui 7 kegiatan dan 12 sub kegiatan, pada Perubahan Anggaran mendapatkan 

tambahan 35.639.000 dan anggaran pergeseran dari gaji dan tunjangan ASN sebesar 

55.378.000 untuk sub kegiatan peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistic kantor, 

pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya, listrik, 

penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas 

atau operasional atau lapangan, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung 

kantor atau bangunan lainnya, pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non 

perizinan, dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain 

yang dilimpahkan.  

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan 

Purwanegara telah melaksanakan 3 program yang dilaksanakan melalui 7 kegiatan serta 

12 sub kegiatan sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Indikator Program : 

a. Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang 

terlaksana 
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1.  Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan        

ASN. 

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 

Indikator Sub Kegiatan : jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian    

/verifikasi keuangan SKPD 

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

a. Sub Kgiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

       Indikator Sub Kegiatan : jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor  

       yang disediakan.             

b. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

      Indikator Sub Kegiatan : Jumlah paket bahan logistik kantor yang    

      Disediakan. 

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

a. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan 

Lainnya. 

Indikator sub kegiatan : jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung 

kantor yang disediakan. 

4.  Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

             a.    Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 

  Indikator sub kegiatan : jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik yang disediakan. 

b. Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor 

      Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum     

      Kantor yang disediakan.       

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan     

    daerah 

 a.  Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

      Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung 

kantor dan bangunan lainnya 

     Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang    

     dipelihara 
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2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 

Indikator Program : 

1.  Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang 

terlaksana 

1.    Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 

a.   Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan 

     Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

Terkait dengan non perizinan. 

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan 

kewenangan lain yang dilimpahkan 

Indikator sub Kegiatan : Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang 

dilimpahkan. 

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

       Indikator Program : Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang  

                  Terlaksana. 

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala 

Daerah 

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan 

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi pimpinan di 

Kecamatan. 

Penjelasan dari perjanjian kinerja Kecamatan Purwanegara tahun 2022 sebagai berikut: 

1. Sasaran Strategis meningkatnya Efektifitas dan Transparasi Pelayanan Publik untuk 

urusan kewilayahan, dengan Indikator Kinerja sasaran adalah nilai IKM Kecamatan 

dan indicator kinerja program sebagai berikut : 

       a.  Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang 

            terlaksana. 

b. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana 

2. Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk 

urusan Kewilayahan, dengan Indikator Kinerja sasaran adalah Nilai SAKIP OPD dan 

Indikator Kinerja Program sebagai berikut : 

a. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana. 

b. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana 
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BAB III 

AKUNTABILITAS   KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Purwanegara merupakan perwujudan kewajiban 

Kecamatan Purwanegara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

Perjanjian Kinerja Kecamatan Purwanegara Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian 

sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan 

yang ditetapkan. 

 

A. CAPAIAN KINERJA OGANISASI 

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil 

(outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Indikator keluaran 

(output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan 

dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. 

Perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan 

karakteristik komponen realisasi dalam kondisi : 

• Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik maka 

digunakan rumus : 

Prosentase pencapaian     =   Realisasi         X   100 % 

Rencana tingkat capaian      Rencana 

• Semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja  maka 

digunakan rumus :  

Prosentase pencapaian   =  Rencana – (Realisasi- Rencana)   X  100 % 

Rencana tingkat capaian                   Rencana 

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk 

menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan 

kategori sebagai berikut : 

No Kategori Nilai angka Interpretasi 

1 AA ➢ 90  -  100 Sangat Memuaskan 

2 A ➢ 80  -  90 Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja 

tinggi, dan sangat akuntabel 

3 BB ➢ 70  -  80 Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki 

sistem menejemen kinerja yang andal 

4 B ➢ 60  -  70 Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki 
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sistem yang dapat digunakan untuk menejemen 

kinerja, dan perlu sedikit perbaikan 

5 CC ➢ 50  -  60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup 

baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat 

digunakan untuk memproduksi informasi kinerja 

untuk pertanggung jawaban, perlu banyak 

perbaikan tidak mendasar 

6 C ➢ 30  -  50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat 

diandalkan, memiliki sistem untuk menejemen 

kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan 

perbaikan mendasar 

7 D ➢   0  -  30 Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat 

diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, 

perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang 

sangat mendasar. 

 

Capaian kinerja Kecamatan Purwanegara sesuai dengan pengukuran kinerja tahun ini, 

antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Sedangkan 

evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab 

keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis 

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan 

gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. 

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis Kecamatan 

Purwanegara Tahun 2023-2026   ada 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator 

yang harus diwujudkan pada tahun 2022 yaitu : 

 

SASARAN   1 : Meningkatnya Efektifitas dan Transparasi Pelayanan Publik 

untuk urusan kewilayahan 

 

Dalam rangka akuntabilitas pelayanan publik untuk urusan kewilayahan, Pemerintah 

telah mengeluarkan kebijakan pendayagunaan aparatur negara bidang pelayanan publik 

melalui Kemenpan Nomor. 81/1995 yang menyebutkan bahwa layanan prima adalah 

layanan yang memberikan kepuasan pelanggan, serta peraturan Menpan  Reformasi 

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survey Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kebijakan ini dalam merespon 

tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat. 



  

16 

 

Oleh karena itu pengukuran secara periodik indeks Kepuasan Masyarakat adalah 

jawaban yang tepat untuk mengevaluasi sejauh mana OPD tersebut dalam memberikan 

pelayanan prima secara langsung kepada masyarakat. 

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1, dilakukan pengukuran 

kinerja melalui 1 (satu) indikator kinerja, adapun realisasi dari indikator kinerja dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

-   Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 

 

a. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, pada indikator 

kinerja Nilai survey kepuasan masyarakat tercapai sebesar 100,5% atau sebesar 

82,41, dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Nilai suvey kepuasan Masyarakat 82,00  82,41 100.5% 

 

Dari data diatas untuk capaian indikator kinerja nilai survey kepuasan masyarakat 

pada tahun 2022 dengan target 82,00 terealisasi sebesar 82,41 atau sebesar 

100,5 %. 

 

b.   Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

2018 2019 2020 2021 2022 

Nilai survey kepuasan masyarakat 80,69 80.83 81,24 81.40 82,41 

  

Secara kumulatif terdapat kecenderungan meningkat realisasi capaian kinerja 

indikator kinerja nilai survey kepuasan masyarakat setiap tahunnya dengan target 

capaian kinerja tahun 2018 sebesar 76.00 dan terealisasi 80,69, tahun 2019 target 

sebesar 77.00  terealisasi 80,83 dan tahun 2020 dengan target 78.25 terealisasi 

81.24, tahun 2021 dengan target 80,00 terealisasi 81,40 serta tahun 2022 target 

82,00 terealisasi 82,41. 
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c.   Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan 

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

organisasi, dapat digambarkan sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

 2022 

REALISASI 

2020 

CAPAIAN 

(%) 

Nilai survey kepuasan masyarakat 82.00 81.24 99,07 

 

Dari data diatas untuk capaian indikator kinerja nilai survey kepuasan masyarakat 

apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam 

rencana strategis Kecamatan Purwanegara dengan target 78,25 pada tahun 2020 

sudah tercapai 81.24 atau sebesar 99,07 %. 

 

d.    Keberhasilan capaian kinerja didukung antara lain : 

1. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai 

dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran yang 

cukup memadai. 

2. Peningkatan mutu pelayanan oleh Aparatur Kecamatan dan sarana prasarana 

yang cukup memadai. 

3. Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Aparatur Kecamatan 

dengan pihak terkait ( Forkopincam, UPT, Pemerintah Desa, dan Masyarakat 

pada umumnya)  

4. Komitmen dari seksi Pelayanan untuk melaksanakan efektifitas dan 

transparasi Pelayanan Publik untuk urusan kewilayahan. 

Hambatan dan kendala  yang dihadapi dalam pencapaian sasaran 1 (satu) adalah 

respon pihak terkait dalam mengisi kuisioner SKM yang lambat, menyebabkan 

rekapitulasi nilai IKM juga lambat, pelayanan KK dan KTP terkadang 

membutuhkan waktu yang agak lama, hal ini terkait dengan perangkat jaringan 

computer yang sudah uzur dan perlu adanya peremajaan perangkat dari dinas 

terkait, jaringan internet yang terkadang mengalami kendala, serta pelayanan di 

Kecamatan Purwanegara sebenarnya sudah baik, namum demikian masyarakat 

berharap untuk lebih ditingkatkan lagi.  

Alternatif solusi  yang telah dilakukan untuk pencapaian target selanjutnya adalah 

dengan menyebarkan kuisioner disamping kepada masyarakat yang datang juga 

dititipkan melalui perangkat desa. 

 

e.     Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan : 

• Meningkatkan kinerja pelayanan dan mutu pelayanan sesuai prosedur 

pelayanan prima terhadap masyarakat. 
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• Menemukan dan mengenali kelemahan atau kekurangan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan 

upaya-upaya perbaikan. 

• Mendapatkan informasi kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah 

dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. 

• Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator adalah 

sebagai berikut : 

 

 

Indikator Sasaran Program/Kegiatan 

Meningkatnya Efektifitas 

dan Transparasi Pelayanan 

Publik 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 

 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Pemeliharaan Barang Milik Daeah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan 

Pelayanan Publik 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang 

dilimpahkan Kepada Camat 

                 

Dari 3 program maupun 7 kegiatan serta 12 sub kegiatan yang ada pada Sasaran 1, masing-

masing realisasi keuangan dan fisik (berdasarkan capaian output kegiatan) dapat dicermati 

melalui tabel berikut: 

Program/Kegiatan Anggaran 

(Rp) 

Realiasasi 

(Rp) 

% 

Keuangan 

%  

Fisik 

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

    

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

1.579.301.070    

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

1.539.723.270 1.327.133.030 86,19 100 

Sub Kegiatan Pelaksanaan Sub 

Kegiatan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD 

39.577.800 39.577.800 100 100 

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

57.386.600    

Sub Kegiatan Penyediaan 

Perlengkapan dan Peralatan kantor 

7.611.400 7.611.400 100 100 

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 49.775.200 49.775.200 100 100 
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Logistik Kantor 

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

29.924.000    

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

29.924.000 29.924.000 100 100 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

81.072.008    

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber daya air dan 

listrik 

13.200.000 13.096.237 87,31 100 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

67.872.008 67.872.0008 100 100 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

35.400.300    

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

dan Pajak Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaran Dinas 

19.935.200 19.581.700 98,23 100 

Sub Kegiatan Pemeliharaan / 

Rehabilitasi sarana dan prasarana 

gedung kantor dan bangunan lainnya 

15.465.100 15.465.100 100 100 

Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pelayanan 

Publik 

    

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang dilimpahkan kepada Camat 

116.995.900    

Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan non perizinan 

9.421.600 9.421.600 100 100 

Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang terkait dengan 

kewenangan lain yang dilimpahkan 

107.574.300 107.574.300 100 100 

Program Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum 

    

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum sesuai 

penugasan Kepala Daerah 

9.600.400    

Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas 

Forum Koordinasi Pimpinan Di 

Kecamatan 

9.600.400 9.600.400 100 100 

 1.909.680.278 1.695.924.315 88,81 100 

 

 

Penyelenggaraan urusan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) oleh Kecamatan 

Purwanegara pada tahun 2022 dilaksanakan melalui 3 program, yaitu: 

1. Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota alokasi anggaran 

sebesar Rp.1.579.301.070,- realisasi sebesar Rp.1.366.710.830,- atau 86,54%. Program ini 

memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu :  
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1) Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang terlaksana 

target 100 % terealisasi 100 %. 

Manfaat dari program ini adalah:Tersusunnya dokumen perencanaan, anggaran, 

evaluasi, pengukuran dan pelaporan baik anggaran maupun kinerja yang akuntabel, 

meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang di dukung dengan meningkatnya 

kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan, meningkatnya efektivitas dan transparasi 

layanan publik. 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. 

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik alokasi anggaran 

sebesar Rp.116.995.900,- realisasi sebesar Rp.116.995.900,- atau  100%. Program ini 

memiliki 1 (satu) Indikator  kinerja yaitu : 

1) Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana 

Manfaat dari program ini adalah meningkatnya pelayanan akan data administrasi 

kependudukan, tertib administrasi penduduk, meningkatnya kinerja perangkat daerah dan 

kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. dan  meningkatnya 

kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB tepat waktu. 

3. Program  Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. 

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mendapat alokasi anggaran 

sebesar Rp.9.600.000,- terealisasi sebesar Rp.9.600.000,- atau 100%. Program ini memiliki 

1(satu) indikator kinerja yaitu : Prosentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 

dengan target 100% terealisasi 100%.  

Manfaat dari program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah saling 

koordinasi yang ada di wilayah kecamatan untuk mencapai keserasian, keselarasan, 

keseimbangan, sinkronisasi pelaksanaan program pemerintah di kecamatan. 

 

Indikator Sasaran Program/Kegiatan 

Meningkatnya Kinerja 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah untuk 

urusan Kewilayahan 

Program Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

sesuai Penugasan Kepala Daerah 

 

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2, dilakukan pengukuran 

kinerja melalui 1 (satu) indikator kinerja, adapun realisasi dari indikator kinerja ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

-   INDIKATOR KINERJA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

 

a. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, pada indikator 

kinerja Nilai SAKIP perangkat daerah tercapai dengan angka 55 , dapat digambarkan 

sebagai berikut : 
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INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Nilai SAKIP perangkat daerah 56 42,59 76,05 

 

Dari data diatas untuk capaian indikator kinerja nilai SAKIP perangkat daerah 

pada tahun 2021 dengan target nilai 56, berdasarkan evaluasi dan reviu dari 

Inspektorat Kabupaten Banjarnegara kecamatan Purwanegara mendapatkan nilai 

42,59. 

 

b.   Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

2017 2018 2019 2020 2021 

Nilai SAKIP perangkat daerah C 40,20 50,04 45,36 42,59 

 

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan kurang stabil sudah mulai meningkat 

kemudian nilai menurun lagi mulai dari nilai C pada tahun 2017, 40,20 pada tahun 

2018, 50,04 pada tahun 2019 dan 45,36 pada tahun 2020 serta pada tahun 2021 

42,59.  

c.   Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

 2022 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

(%) 

Nilai SAKIP perangkat daerah 65 42,59 65,52 

 

Dari data diatas untuk capaian indikator kinerja nilai SAKIP perangkat daerah 

apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam 

rencana strategis Kecamatan Purwanegara yaitu 65, pada tahun 2021 sudah 

mencapai 42,59 atau baru tercapai 65,52 %, dengan catatan masih perlu banyak 

perbaikan dan peningkatan kinerja. 

 

d.  Untuk mencapai nilai SAKIP yang baik ini harus menghasilkan sebuah laporan 

kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi : 

1. Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah 

dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen 
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perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi 

landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. 

2. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah 

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

Perjanjian Kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian 

amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang 

diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana 

anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pecapaian sasaran 

strategis. 

3. Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja 

dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen 

perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. 

Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada 

seluruh instansi pemerintah.  

4. Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan 

penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data 

kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah  sebagai kebutuhan 

manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan 

statistik pemerintah. 

5. Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas 

prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah 

dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Intern dan 

Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat 

perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, 

realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas 

pencapaian kinerja. 

6. Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan 

informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu 

tersebut dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil 

reviu berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat 

pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evalusi kinerja merupakan evaluasi 

dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah. 

 

 

 

 



  

23 

 

a. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dapat digambarkan bahwa indikator nilai 

SAKIP perangkat daerah ini dicapai melalui : 

• Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi 

secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan 

lingkungan. 

• Terwujudnya transparansi instansi pemerintah. 

• Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 

nasional. 

• Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

 

 

B.  REALISASI ANGGARAN 

Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Kantor Kecamatan Purwanegara pada 

umumnya cukup berhasil  dalam mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional 

pada Kantor Kecamatan Purwanegara tahun 2022 semula mendapat alokasi anggaran sebesar 

Rp. 1.874.041.278,- dan mendapat persetujuan anggaran perubahan dan pergeseran menjadi  

1.909.680.278,-. 

Anggaran tersebut telah dapat terealisasi Rp 1.695.924.315,-  atau sebesar 88,81 %, 

dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel   

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN  

KECAMATAN PURWANEGARA TAHUN 2022 

BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA 

Program/Kegiatan Anggaran 

(Rp) 

Realiasasi 

(Rp) 

% 

Keuangan 

%  

Fisik 

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

    

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

1.579.301.070    

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

1.539.723.270 1.327.133.030 86,19 100 

Sub Kegiatan Pelaksanaan Sub 

Kegiatan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD 

39.577.800 39.577.800 100 100 

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

57.386.600    

Sub Kegiatan Penyediaan 

Perlengkapan dan Peralatan kantor 

7.611.400 7.611.400 100 100 

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

49.775.200 49.775.200 100 100 

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

29.924.000    
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Daerah 

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

29.924.000 29.924.000 100 100 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

81.072.008    

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber daya air dan 

listrik 

13.200.000 13.096.237 87,31 100 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

67.872.008 67.872.0008 100 100 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

35.400.300    

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

dan Pajak Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaran Dinas 

19.935.200 19.581.700 98,23 100 

Sub Kegiatan Pemeliharaan / 

Rehabilitasi sarana dan prasarana 

gedung kantor dan bangunan lainnya 

15.465.100 15.465.100 100 100 

Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pelayanan 

Publik 

    

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang dilimpahkan kepada Camat 

116.995.900    

Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan non perizinan 

9.421.600 9.421.600 100 100 

Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang terkait dengan 

kewenangan lain yang dilimpahkan 

107.574.300 107.574.300 100 100 

Program Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum 

    

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum sesuai 

penugasan Kepala Daerah 

9.600.400    

Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas 

Forum Koordinasi Pimpinan Di 

Kecamatan 

9.600.400 9.600.400 100 100 

 1.909.680.278 1.695.924.315 88,81 100 

 
 

Dalam hal akuntabilitas keuangan LKJIP ini dapat menginformasikan realisasi 

penyerapan anggaran dan sedikit menginformasikan adanya efisiensi penggunaan 

sumber daya. 

Beberapa kendala dalam menjalankan program kegiatan serta sub kegiatan telah 

kami upayakan untuk diselesaikan agar tugas dan fungsi sebagai aparatur negara dan 

pelayan bagi masyarakat dapat dijalankan sesuai dengan harapan yaitu menjalankan 

kinerja yang profesional, kredibel dan akuntabel.  
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BAB  IV 

PENUTUP 

 

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Purwanegara 

Kabupaten Banjarnegara ini dibuat sebagai sarana laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugas kedinasan dan media pengukuran serta Evaluasi Kinerja Instansi 

Pemerintah khususnya di Kantor Kecamatan Purwanegara untuk Tahun Anggaran 2022. 

• Kesimpulan umum hasil kinerja Kecamatan Purwanegara yang dihitung dari rata-

rata capaian dari  indikator sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja Target  

(%) 

Realisasi 

(%) 

Keterangan 

1. Nilai Survey Kepuasan 

Masyarakat 

82,00 82,41 Melebihi target 

2. Nilai SAKIP 56 42,59 Kurang dari target 

J u m l a h  : 138 125  

Dari data di atas bila dihitung menggunakan rumus : 

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik maka 

digunakan rumus : Prosentase pencapaian     =   Realisasi         X   100 % 

                                 Rencana tingkat capaian      Rencana 

Maka   =  125    X 100 %   =  90,58 % 

                 138 

Dari 2 (dua) indikator Kecamatan Purwanegara memperoleh nilai 125, apabila 

dihitung dari rata-rata 2 indikator nilai capaiannya 90,58, dengan kata lain memiliki nilai : 

Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem menejemen kinerja yang andal. 

Dalam melaksanakan program kerja selama tahun 2022 sudah barang tentu kita 

mengalami hambatan-hambatan dan berusaha mencari solusi agar hambatan tersebut tidak 

mengganggu pelaksanaan tugas kami selama tahun 2022. Adapun hambatan tersebut serta 

langkah antisipatif dan korektif yang ditempuh dalam rangka mensiasati hambatan yang terjadi 

antara lain : 

      Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran : 

1. Sumber Daya Manusia yang ada sudah memenuhi kualifikasi namun belum semua sesi 

terpenuhi di Kantor Kecamatan Purwanegara. 
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2. Beberapa sarana dan prasarana kelembagaan tidak dapat digunakan karena rusak dan 

perlu peremajaan  atau bahkan karena belum ada dan keterbatasan sarana dan prasarana 

yang ada di Kecamatan Purwanegara. 

3. Kurang disiplinnnya ASN yang ada di Kecamatan Purwanegara sehingga di dalam 

memberikan pelayanan yang sesuai tugas dan fungsinya tidak optimal. 

 

B. Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh dalam rangka 

mensiasati kekurangan keberhasilan pencapaian sasaran antara lain  :  

1. Mengusulkan penambahan staf/pelaksana yang berkompeten ke Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten  Banjarnegara sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang 

dibutuhkan Kantor Kecamatan Purwanegara . 

2. Optimalkan sarana dan prasarana yang masih dapat digunakan untuk mendukung 

kinerja dan pelayanan yang berkulitas bagi masyarakat dan meminta tambahan 

anggaran untuk belanja sarana dan prasarana yang memadai. 

3. Pembinaan kedisiplinan untuk semua ASN yang ada di Kecamatan Purwanegara pada 

umumnya serta bagi ASN yang belum disiplin pada khususnya. 

Tiada gading yang tak retak,  dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat 

kekurangan, walaupun kami sudah berupaya untuk dapat memenuhinya sesuai ketentuan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, guna 

sempurnanya LKjIP ini kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif.  

      

Purwanegara,       Februari 2023 

 CAMAT PURWANEGARA 

 

 

 

WARIS PUJI RAHAYU, S. Sos 

Pembina Tingkat 1 

NIP. 19680111 198903 1 005 
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