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Kata Pengantar 
 
 
 

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa 

atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusuan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah  Kecamatan 

Tawangsari Tahun 2018, LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2018 merupakan bentuk 

komitemen nyata Perangkat Daerah  Kecamatan Tawangsari dalam 

mengimplementasikan Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang baik 

sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi 

Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014  tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri  Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada 

masyarakat tentang kinerja Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran. 

Proses kinerja Perangkat Daerah  Kecamatan Tawangsari telah diukur, 

dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP .  

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan 

penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capian 

saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kulitas capian kinerja yang 

diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat 

memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsi good governance, yaitu dalam 

rangka terwujudnya transpransi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah 

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di 

masa mendatang 
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IKTISAR EXSEKUTIF 
 
 

                      Terselenggaranya good goverment merupakan prasyarat bagi setiap 

Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta 

cita-cita bangsa dan Negara.Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan 

penerapan sistem Pertanggungjawaban yang tepat,jelas terukur sehingga 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Tawangsari dapat berlangsung 

secara berdaya guna,berhasil guna. 

Semua pelaksanaan pembangunan harus mampu dipertan 

gungjawabkan  kepada publik baik di jajaran Klecamatan Tawangsarimaupun 

masyarakat umum. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan 

Tawangsari tahuyn 2018 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban 

sebagaimana Instruksi Presiden melalui  Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Knerja Instansi Pemerintah  yang kemudian dipertegas kembali 

melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan 

Permen PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan 

Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Pada tahun 2018 ini Kecamatan Tawangsari mempunyai 9 

(sembilan) sasaran strategis dengan  23 (dua puluh tiga ) Indikator Kinerja . 

Adapun sasaran dimaksud anatara lain : 

1. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran; 

2. Meningkatnya sarana dan prasarana paratur; 

3. Meningkatnya sumber daya aparatur; 

4. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 

5. Meningkatnya perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

6. Meningkatanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

7. Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaaan; 

8. Meninmgkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 

9. Meningkatnya pengelolaan keuangan desa. 

 

Langkah – langkah yang diambil dalam rangka mencapai sasaran di 

tahun 2018 secara umum dikarenakan : 

1. Pimpinan telah melaksanakanperanannya dalam melaksanakan fungsi 

kontrol dengan obyektif 

2. Terwujudnya pemberdayaan dan pelayanan kepada amasyarakat; 

3. Terwujudnya peningkatan disiplin aparaturdan efisiensi anggaran dalam 

melaksanakan tugas 

Sejumlah kegiatan sebagaimana rencana kerja tahun 2018, dan telah 

dilaksanakan dengan baik, Hal ini tercermin dari hasil pengukuran kinerja,dimana 



untuk pencapian target yang telah ditetapkan memperoleh prosentase hasil      

97,61 %. 

Namun demikian masih ditemui kendala / hambatan dalam 

mencapai sasaran tersebut anatara lain : 

1. Kurang berkembangnya kapasitas Pembangunan Daerah dan Masyarakat 

sebagai akibat dari kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan 

sejak dari proses perencanaan Pembangunan  

2. Kurangnya SDM, sebagai akibat belum konsisten dan masih kurangnya 

kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban serta integritas aparatur 

pemerintah yang belum optimal,   

 

 

 Langkah – langkah yang diambil dalam rangka mencapai sasaran di 

tahun 2018 telah dilaksanakan sejumlah kegiatan sebagaimana rencana kerja 

tahun 2018, dan telah dilaksanakan dengan baik, Hal ini tercermin dari hasil 

pengukuran kinerja,dimana untuk pencapian target yang telah ditetapkan 

memperoleh prosentase hasil 97,61 %. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAFTAR ISI 

Halaman 

 

KATA PENGANTAR ................................................................................................ i 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii 

IKTISAR EKSEKUTIF……………………………………………………….. .................................... iii 

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................... 1 

A. Latar Belakang ......................................................................................  

B. Landasan Hukum  .................................................................................  

C. Maksud dan Tujuan ...............................................................................  

D. Gambaran Organisasi ............................................................................  

E. Susunan Kepegawaian dan Sapras ......................................................... 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II. PERENCANAAN KINERJA ............................................................................  

A. Rencana Strategi ...................................................................................  

1. Visi ..................................................................................................  

2. Misi ..................................................................................................  

3. Tujuan .............................................................................................  

4. Strategi ............................................................................................  

5. Sasaran ............................................................................................  

B. Rencana Kinerja Tahun 2018 .................................................................  

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .........................................................................  

A. Capaian Kinerja  Organesasi ...................................................................  

B. Realisasi Anggaran ................................................................................  

BAB IV. PENUTUP .................................................................................................  

LAMPIRAN 

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun (LKPJ) 

2. Pengukuran Kinerja Kegiatan  ( PKK ) 

3. Pengukuran  Pencapaian Sasaran ( PPS )  

 
 
 
 
 
 



BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
 

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada 

daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. 

Hal ini diarahkan untuk  mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat 

Dalam pelayanan di bidang Pelayanan Umum, Pemerintahan, 

Ketentraman dan ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan 

Sosial (sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah) berdasarkan peraturan 

perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

masing-masing Perangkat Daerah  dirinci berdasarkan UU, PP, Perda, Kepmen.  

Agar berbagai program dan kegiatan  yang akan dilaksanaan dimasa 

mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu 

perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus 

mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang 

akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang  akan timbul. 

 

B. Landasan Hukum 

 

Penyusunan Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah  

Kecamatan Tawangsari Tahun 2018 dilandasi dengan dasar hukum sebagai 

berikut : 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi  Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

3. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia No. 4286);                     

4. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 

4400); 

5. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan 

Negara; 

 

 



6. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

7. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah                

( Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587 ) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 

9 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2014, 

tentang Pemerintahan  Daerah  ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 No. 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5589 ).  

9. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah 

dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 

10. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 Tentang Tata Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah ; dan 

14. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan  Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 adalah : 

1. Dapat diketahunya kegiatan yang telah dilaksanakan; 

2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut 

hasil pengolahan dan evaluasi 

3. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang; 

4. Tertibnya administrasi kegiatan 

5. Sebagai bukti pelaporan program dan hasil kegiatan kepada Publik 

 

D. Gambaran Umum Organisasi 

 

Berdasarkan  Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor  12  Tahun 

2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangjat Daerah ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 Nomor 12, tambahan lembaran 

Daerah  Kabupaten Sukoharjo Nomor 236 ), yang susunan organisasi  

Kecamatan ditetapkan terdiri dari : 

a. Camat; 

b. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari atas : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

c. Seksi Pemerintahan; 

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; 

f. Seksi Kesejahteraaan Sosial; 

g. Seksi Pelayanan Umum dan; 

h. Kelompok Jabatan Fungsonal 

E.   Tugas dan Fungsi  

I. CAMAT 

Tugas : 

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati 

untuk menangani urusan otonomi daerah. 

           Fungsi Camat antara lain sebagai brikut :  

1. pengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan 

penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana 

dan fasilitas pelayanan umum dan penyelenggraaan kegiatan 

pemerintahan di tingkat Kecamatan; 

2. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

 

 



3. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat melaksanakan pemerintahan desa 

atau kelurahan; 

4. pengelolaan urusan kesekretariatan kecamatan. 

 

Tugas Camat : 

 Untuk melaksnakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, camat m,empunyai 

tugas : 

1. merumusan kebijakan Bupati di bidang pemerintahan kecamatan 

berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

2. merumuskan program kegiatan Kecamatan berdasarkan  peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

3. mengkoordinasikan kegiatab di bidang pemerintahan, ketentraman, 

pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, kesejahteraansosial dan 

pelayanan umum  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

4. mejabarabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

6. melaksanakan sebagian tugas Bupati di Kecamatan dalam bentuk 

pelimpahan wewenang pemerintahan dalam rangka mempercepat 

proses pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat; 

7. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pembinaan kehidupan masyarakat; 

8. menyusun usulan-usulan dan masukan dari pemerintahan kelurahan 

dan desa sebagai bahan penyusunan program pembangunan di 

kecamatan. 

9. mengadakan pembinaan dan penuluhan terhadap pemerintahan 

desa/lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat dalam 

upaya memberdayakan masyarakat dan  meningkatkan kemandirian 

desa dan warga sehingga tercipta kehidupan yang aman, tentera, 

tertib dan sejahtera; 

10. memberikan pelayanan penyelenggaraan pemrintahan sesuai 

dengan kewenangan yang diberikan yang diperlukan warga 

masyarakat dan pelayanan di bidang pertanahan; 

11. menetapkan keputusan, instruksi, surat edaran dan naskah dinas 

lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

 



 

12. menginventarisasi dalam memecahkan permaslahan bersama aparat 

terkait yang muncul baik masalah pemerintahan maupun 

kemasyarakatan agar terwujud  rasa aman dan tenteram  bagi 

masyarakat; 

13. membantu meningkatkan perolehan sumber-sumber pendapatan asli 

daerah untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan; 

14. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di kecamatan 

yang telah disusun untuk bahan langkah-langkah tindak lanjut atau 

bahan laporan kepada Bupati; 

15. melaksnakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan; 

16. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang 

berwenang; 

17. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan pengambilan kebijakan; 

18. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan printah 

atasan.'perekonomian dan pembangunan, pembeedayaan 

masyarakat Desa, Ketentraman dan ketertiban di wlayah Kecamatan, 

melakukan penyiapan koordinasi seluruh kegiatan, baik lintas 

propgram maupun sektoral di wilayah Kecamatan; 

 

II. SEKRKETARIS KECAMATAN 

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melakskanakan 

sebagian tugas Camat dalam memrumuskan kebijakan, 

perencanaan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan di 

bidang administrasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan, 

urusan umum dan kepegawaian. 

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi : 

1. Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan 

dan pengelolaan keuangan kecamatan; 

2. Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan 

kepegawaian perangkat kecamatan 

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris 

Kecamatan mempunyai tugas : 

1. Menyusun program kegiatan Sekretaris Kecamatan 

berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

 

 



 

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangtugasnya, 

memberikan arahan dan petunjuk guna peningkatkan 

kelancaran pelakskanaan tugas;  

4. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Seksi 

dilingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, 

informasi guna mengevaluasi permaslahan agar diperoleh 

hasil kerja yang optimal; 

5. Menyusun konsep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaan 

dan kebijakan camat dalam rangka tindak lanjut tugas-tugas 

pemerintahan , ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan 

masyarakat desa/kelurahan, kesejahteraan sosial, 

pembangunan, dan kemasyarakatan; 

6. Menyusun rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan 

dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja 

kecamatan; 

7. Mengarahkan kegiatan perencanaan,  keuangan, administrasu 

umum, rumah tangga dan kepegawaian seusai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.; 

8. Melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi 

umum, kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.; 

9. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan laporan 

keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerntah kecamatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.; 

10. Melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan 

administrasi perkanntoran seuai pedoman dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.; 

11. Melaksanakan monitorin,evaluasi dan penilaian prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan; 

12. Membuat laporan pelaksananan tugas kepada atasan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan; 

13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

14. Melaksanakan tugas kedinas lain sesuai dengan perintah 

atasan. 

 

 

 

 



A. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretarsi dalam 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, 

mengkoordinasikan, pembinaan, pengendalian kegiatan, 

keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

program kegiatan kecamatan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai tugas : 

1. Menyusun program kegiatan sub bagian perencanaan dan 

keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.; 

2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

4. Melaksanakan koordinasi dengan semua Kepala Sub Bagian 

dan Kepala Seksi di lingkungan kecamatan untuk 

mendapatkan masukan, informasi, guna mengevaluasi 

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

5. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang  perencananan, 

monitoring, evaluasi dan pelapran seuai ketentuan yang 

berlaku,  

6. Menyiapkan bahan pelaksanaan rapat koordinasi dengan unit 

pelaksana teknis dinas/badan dan instansi terkait di tingkat 

kecamatan untuk kelancaran pelaksakanaan kegiatan; 

7. Menyusun rencana kegiatan anggaran, dokumen pelaksanaan 

anggaran dan dokumen pelaksananan perubahan anggaran 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.; 

8. Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan dan 

laporan program kegiatan dari sekretariat dan masing-masing 

seksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

9. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan  

kegiatan operasional untuk pengendalian;Menyiapkan bahan 

dalam rangka penyusunan laporan keterangan 

pertanggungjawaban bupati, laporan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan laporan akuntabilitas kinerja 

Pemerintah Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

 



10. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengelolaan, 

pengoordinasian, menyiapkan bahan preoses pencairan dana 

dan pelayanan administrasi keuangan; 

11. Meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung 

pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara 

pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh pejabat pelaksana 

teknis kegiatan; 

12. Meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran yuang 

persediaan, surat permintaan pembayaran ganti uang, surat 

permintaan tambahan uang, surat permintaan pembayaran 

langsung gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta 

penghasilannya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; 

13. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan verifikasi surat 

permintaan pembayaran dan menyiapkan surat perintah 

pembayaran; 

14. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan akuntansi yang 

meliputi jurnal umum, buku besar dan buku besar pembantu; 

15. Menyiapkan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi 

anggaran, neraca, dan atas laporan keuangan; 

16. Menyiapkan bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

operasional di bidang perencananan dan keuangan; 

17. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan monitoring, evaluasi, 

dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; 

18. Mebuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan; 

19. Menyiapkan saran dan pertimbangan  kepada atasan sebagai 

bahan mamsukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

20. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai  dengan perintah 

atasan;  

 

B. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian  tugas sekretaris dalam menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan, perencanaan, mengooordinasikan, 

pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang 

pengelolaan administrasi umum, organesasi dan tatalaksana, 

pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, 

perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi 

kepegawaian. 

 

 



Untuk melaksnakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

1. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian  sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.; 

2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 

permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

4. Melaksanakan koordinasi dengan semua Kepala Sub Bagian 

dan Kepala Seksi di lingkungan kecamatan untuk 

mendapatkan masukan, informasi, guna mengevaluasi 

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

5. Menyiapkan bahan pelayanan urusan administrasi umum, 

organesasi dan tata laksanana , pengurusan rumah tangga, 

perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, 

serta pengelolaan administrasi kepegawaian;  

6. Menyiapkan bahan untuk merencanakan dan melaksanakan 

pengadaan barang untuk keperluaan rumah tangga sesuai 

dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan yang berlaku;  

7. Melaksanakan inventarisasi barang dan pemiliharaan barang 

inventaris kecamatan;.  

8. Menyiapkan bahan untuk membuat laporan rutin data 

kepegawaian, daftar urut kepangkatan dan daftar nominatif 

pegawai ;  

9. Menyiapkan berkas usulan mutasi, kenaikan pankat, kenaikan 

gaji berkala, pensiun, diklat kepegawaian dan administrasi 

kepegawaian lainnya; 

10. Menyiapkan bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

operasional di bidang umum dan kepegawaian;   

11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan; 

12. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan;; 

13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksananan 

tugas;; 

14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai  dengan perintah 

atasan;  

 



III. SEKSI PEMERINTAHAN 

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, perencanaan, 

mengoordinasikan,  membina dan mengendalikan kegiatan di bidang 

pemerintahan umum dan desa/kelurahan, administrasi 

kependudukan, dan meningkatkan kemanndirian politik. 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kasi Pemerintahan mempunyai 

tugas : 

1. Menyusun program kegiatan Seksi Pemerintahan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

4. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala 

Sub Bagian, Kepala Seksi dilingkungan Kecamatan dan Kepala 

Unit pelaksanan teknis dinas di Kecamatan untuk mendapatlkan 

masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar 

diperoleh hasil kerja yang optimal; 

5. Menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaan 

dan naskah dinas yang lain yang berkaitan dengan tugas Camat 

di bidang pemerintahan; 

6. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana pembinaan 

adminsitrasi umum pemerintahan desa/kelurahan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

7. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan pemantauan dan 

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dengan 

menginventarisasi permasalahan dan meniapakn upaya 

penyelesaian agar diketahui  perkembangan pelaksanaan tugas 

pemerintahan desa/kelurahan; 

8. Menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mengolah  menyusun 

dan laporan kependudukan dan data monografi kecamatan; 

9. Menyiapkan bahan untuk memantauan dan mengevaluasi 

pelaksanaan pengisian perangkat desa  dan kepala desa agar 

dapat berjalan dengan lancar; 

10. Menyiapkan bahan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan 

kepada badan perwakilan desa  dan lembaga kemasyarakatan 

desa dalam rangka kemandirian desa; 

11. Menyiapkan bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

operasional di bidang pemerintaan 

 



12. Melaksanakan monetoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan; 

13. Menyiapkan bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas 

kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 

14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai  dengan perintah 

atasan;  

 

IV. SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Camat dalam dalam penyiapan 

bahanperumusan kebijakan, perencanaan, mengoordinasikan,  

pembinaan, pengendalian ketentraman dan ketertiban wilayah serta 

pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan; 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kasi Ketentraman dan Ketertiban 

mempunyai tugas : 

1. Menyusun program kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

4. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala 

Sub Bagian, Kepala Seksi dilingkungan Kecamatan dan Kepala 

Unit pelaksanan teknis dinas di Kecamatan untuk mendapatlkan 

masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar 

diperoleh hasil kerja yang optimal; 

5. Menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaan 

dan naskah dinas yang lain yang berkaitan dengan tugas Camat 

di bidang pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat; 

6. Menyiapkan koordinasi pelaksanaan pembinaan terhadap 

pengamanan desa/kelurahan melalui sistem keamanan 

lingkungan, perlindungan masyarakat, penerangan jakan agar 

tercipta rasa aman dan tenteram; 

7. Memfasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan/persengketaan 

antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun 

sebelum di proses melalui jalur hukum; 

 

 

 



8. Membantu mempersiapkan rencana kegiatan penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah, pemilihan umum sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

9. Melaksanakan kegiatan upaya peningkatan kesatuan bangsa, 

organesasi kemasyarakatan dan pembiaan Ketuhanan di wilayah 

kecamatan; 

10. Membantu pelaksanaan usaha secara preventif dalam 

penanggulangan bencana alam; 

11. Menyiapkan bahan pembinaan kepada anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja dan anggota Perlindungan masyarakat; 

12. Menyiapkan bahan koordinasi pengamanan dan pengawasan 

pelaksananan peraturan daerah dan peraturan perundang-

undangan yang lain di wilayah kecamatan; 

13. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan oprasional di 

bidang ketentraman dan ketertiban; 

14. Melaksanakan monetoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan; 

15. Menyiapkan bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas 

kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 

16. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

17. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai  dengan perintah 

atasan;  

 

V. SEKSI PEMBERDAYAAAN MASYARAKAN DESA/KELURAHAN 

Seksi Pemberdayaan Masyarakan Desa/Kelurahan mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam dalam penyiapan 

bahanperumusan kebijakan, perencanaan, mengoordinasikan,  

pembinaan, pengendalian kegiatan dibidang pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat, perekonomian desa/kelurahan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kasi Pemberdayaan Masyarakan 

Desa/Kelurahan mempunyai tugas : 

1. Menyusun program kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat 

desa/kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

 

 



4. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala 

Sub Bagian, Kepala Seksi dilingkungan Kecamatan dan Kepala 

Unit pelaksanan teknis dinas di Kecamatan untuk mendapatlkan 

masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar 

diperoleh hasil kerja yang optimal; 

5. Menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang 

tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

6. Menyusun konsep rencana pembinaan pelaksanaan, 

pemberdayaan masyarakat, perekonomian desa/kelurahan, 

produksi dan distribusi, pembangunan sesuai dengan pedoman 

dan pertauran perunang-undangan yang berlaku; 

7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

pembangunan, perekonomian dan pemberdayaan masyarakat 

agar pelaksanaan dapat berjalan lancar; 

8. Melaksnakan koordinasi dengan instansi terkait tentang rencana 

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik, 

pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan produksi; 

9. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data swadaya dan 

gotong royong pembangunan desa/kelurahan, perekonomian, 

produksi, distribusi dan lingkungan hidup; 

10. Menyiapkan bahan laporan kegiatan pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat, perekonomian, produksi dan 

lingkungan hidup yang ada di wilayah kecamatan; 

11. Melaksanakan monetoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan; 

12. Menyiapkan bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas 

kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 

13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai  dengan perintah 

atasan;  

 

VI. SEKSI  KESEJAHTERAAN SOSIAL 

Seksi Kesehateraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Camat dalam dalam penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, perencanaan, mengoordinasikan,  pembinaan, 

pengendalian kegiatan di bidang  Kesehateraan Sosial. 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kasi Kesehateraan Sosial 

mempunyai tugas : 

 

 

 



1. Menyusun program kegiatan Seksi Kesehateraan Sosial sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

4. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala 

Sub Bagian, Kepala Seksi dilingkungan Kecamatan dan Kepala 

Unit pelaksanan teknis dinas di Kecamatan untuk mendapatlkan 

masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar 

diperoleh hasil kerja yang optimal; 

5. Menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang 

tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

6. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan masalah 

sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan 

keagamaan, kebudayaan masyarakat di wilayah kecamatan; 

7. Menyusun konsep peningkatan kualitas sumber daya peranagkat 

desa, lembaga desa, pemberian bantuan sosial serta program 

pengentasan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya un tuk 

kesejahteraan dan peningkatan sumber daya aparatur 

desa/masyarakat; 

8. Melaksanakan evaluasi kegiatan oerasional di bidang 

kesejahteraan sosial; 

9. Melaksanakan monetoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan; 

10. Menyiapkan bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas 

kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 

11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai  dengan perintah 

atasan;  

  

VII. SEKSI PELAYANAN UMUM 

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Camat dalam dalam penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, perencanaan, mengoordinasikan,  pembinaan, 

pengendalian kegiatan di bidang Pelayanan Umum yang meliputi 

inventarisasi data kekakyaan desa/kelurahan, dan sarana prasarana 

desa, kebersihan lingkungan yang berkaitan dengan pelayanan 

masyarakat 

 



Dalam melaksanakan tugas pokok Kasi Pelayanan Umum 

mempunyai tugas : 

1. Menyusun program kegiatan Seksi Pelayanan Umum sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

4. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala 

Sub Bagian, Kepala Seksi dilingkungan Kecamatan dan Kepala 

Unit pelaksanan teknis dinas di Kecamatan untuk mendapatlkan 

masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar 

diperoleh hasil kerja yang optimal; 

5. Menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang 

tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

6. Menyiapkan bahan pembinaan pelayanan umum yang meliputi 

pelayanan kependudukan, kebersihan lingkungan,perizinan 

peningatan sarana prasarana fasilitasi umum di kecamatan; 

7. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan bidang 

pelayanan umum sesuai dengan kewenangan yang diberikan, 

kepada masyarakat; 

8. Melaksanakan koordinasi pembinaan terhadap kebersihan dan 

pertamanan di wilayah kecamatan; 

9. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum 

administrasi kependudukan; 

10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang 

pelayanan umum 

11. Melaksanakan monetoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan; 

12. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan; 

13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai  dengan perintah 

atasan;  

 

IX. KELOMPOK JABATAN FUNGSIO NAL 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksnakan kegiatan 

dalam menunjang tugas pokok Pemerintahan Kecamatan. 

 

 



E.    Susunan Kepegawaian dan Sarpras 
 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 
 

F. Sistematika Penulisan : 

Sistematika penulisan dari LKjIP Tahun 2018, adalah sebagai berikut : 

1. Kata Pengantar 

2. Daftar Isi 

3. Iktisar Eksekutif 

4. Pendahuluan 

5. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 

6. Akuntabilitas Kinerja 

7. Penutup 

8. Lampiran 
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BAB II 

PERENCANAAN   KINERJA 

 

A. Rencana Stratejik 

Rencana stratejik  adalah merupakan suatu proses  yang berorientasi 

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun 

dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang 

timbul. Rencana stratejik Perangkat Daerah   Kecamatan Tawangsari Tahun 

2017 s/d 2021 , merupakan bagian integral dari kebijakan dan program 

pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan merupakan landasan  dan pedoman bagi 

seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dalam 

pembangunan selama kurun waktu 5(lima) tahun dari tahun 2017 s/d 2021. 

Untuk mewujudkan Renstra  tersebut perlu ditunjang dengan Visi 

dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi  Perangkat 

Daerah  Kecamatan Tawangsar yaitu : 

 

a. Visi 

Visi merupakan suatu keadaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu mulai 

Th 2018 S/d 2021 

Untuk mewujudkan Renstra atau harapan yang harus diwujudkan 

pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo yaitu :  

 

“ Terus membangun Sukoharjo yang lebih Sejahtera, Maju dan 

Bermartabat didukung Pemerintahan yang Profesional “ 

 

  Dengan mengacu pada Visi Kabupaten Kabupaten Sukoharjo, 

maka Perangkat Daerah   Kecamatan Tawangsari memiliki Visi  sebagai 

berikut:  

 

“Kecamatan Tawangsari yang tertib dalam penyelenggaraan kegiatan 

dan terpercaya dalam pelayanan “ 
 

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut untuk 

menjembatani kondisi saat ini dengan kondisi masa depan sekaligus  

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. 

 

 

 

 

 



b. Misi   

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus 

dilaksanakan, yaitu : 

Misi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, adalah sbb: 

1. Memperkuat  tata kelola Pemerintahan yang bersih , efektif, demokratis 

dan transparan;  

2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat; 

3. Memperkuat kemandirian ekonomi daerah dengan menggerakkan sektor 

unggulan daerah;  

4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan masyarakat; 

5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, aman dan dinamis. 

Sedangkan misi Perangkat Daerah   Kecamatan Tawangsari 

adalah,  sebagai berikut 

1. Mewujudkan penyelenggarakan  Pemerintahan yang bersih . 

2. Mewujudkan  pelaksanaan pembangunan yang terencana 

3. Mewujudkan pelaksanaan  Pembinaan Kehidupan  Kemasyarakatan 

yang dapat dipercaya. 

 

c. Tujuan 

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan yang akan 

dicapai oleh Perangkat Daerah   Kecamatan Tawangsari, yaitu :  

1. Terwujudnya Peningkatan Kinerja Perangkat Pemerintah Kecamatan 

berdasarkan  peraturan yang berlaku dan pendelegasian wewenang yang 

diberikan Bupati; 

2.  Meningkatkan Profesional  pelayanan Pemerintah Kecamatan;  

3.  Peningkatan Kehandalan, Efisiensi dan Efektifitas Sistem Administrasi 

Pemerintah dan Pembangunan Kecamatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d. Strategi 

Guna tercapanya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka 

diperlukan strategi sebagai berikut :  

1. Strategi menetapkan Prioritas Pembangunan tahun 2018, yang diarahkan 

untuk memunculkan kebijakan-kebijakan yang strategis dan sifatnya 

mendesak  yang implementasinya perlu mendapatkan prioritas karena 

memilki dampak yang luas terhadap keberlanjutan pembangunan 

perekonomian yang akhirnya akan mensejahterakan masyarakat di 

wilayah Kecamatan Tawangsari . 

 

2. Strategi menetapkan program-program pembangunan dibidang 

Pelayanan Dasar  dan bidang lainnya, yang diarahkan  guna 

meningkatkan investasi pelayanan dibidang prasarana sebagai upaya 

mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efesien agar  dapat 

dipergunakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.  

 

e. Sasaran  

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun 

waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran; 

2. Meningkatnya sarana dan prasarana paratur; 

3. Meningkatnya sumber daya aparatur; 

4. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 

5. Meningkatnya perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

6. Meningkatanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

7. Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaaan; 

8. Meninmgkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 

9. Meningkatnya pengelolaan keuangan desa. 

 

B. Rencana Kinerja Tahun 2018. 

Dalam rencana kinerja Perangkat Daerah   Kecamatan Tawangsari 

Tahun 2018, sasaran yang ingin dicapai, yaitu :  

1. Tercapainya penyelenggarakan  Pemerintahan yang bersih, dengan 

indikator capaian : 

 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

 Peningkatan Sarana Prasarana aparatur 

 Peningkatan Disiplin Aparatur 

 

 

 



 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan  

 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 

 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. 

2. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan yang terencana, dengan 

indikator capaian: 

 Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

3. Mewujudkan pelaksanaan  Pembinaan Kehidupan  Kemasyarakatan yang 

dapat  dipercaya, dengan indikator capaian: 

 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 

 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam 

Pembangunan. 

  

Adapun program dan kegiatan  yang dilaksanakan untuk mencapai 

sasaran yang diinginkan tersebut meliputi : 

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran di Kecamatan Tawangsari, 

pelaksanaannya lancar sesuai dengan pencanaan, khususnya yang terkait 

dengan penyediaan jasa surat menyurat, dan administrasi lainnya, 

tercermin pada indikator Pekerjaan baik dari pembuatan surat dan 

pengiriman sampai pada tujuan.  

 Dalam waktu 1 tahun dapat berjalan tanpa ada hambatan. 

 Media akuntabilitas kinerja  instansi pemerintah  semakin meningkat. 

 Kepercayaan masyarakat kepada pelayanan Pemerintah, yang 

berhubungan dengan administrasi semakin meningkat. 

2.  Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya Air, Telepon dan Listrik, dapat 

berjalan sesuai dengan  rencana, terdapat penghematan biaya , indikator 

yang mengarah kesana adalah : 

 Kenyamanan dan  kelancaran  pelaksanaan tugas  

3.  Penyediaan jasa keuangan, kegiatan ini telah dilaksanakan dengan 

membuat laporan keuangan guna mewujudkan akuntabiltas kinerja , 

ditandai dengan : 

 Meningkatnya tertib administrasi Keuangan  

 Meningkatnya kinerja Instansi pemerintah  

4.  Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan ini untuk  mencukupi 

kebutuhan ATK selama satu tahun, ditandai dengan : 

 Kebutuhan ATK dalam 1 tahun tersedia dan dapat 

dipertanggunjawabkan. 

 Pelayanan kepada masyarakat yang Prima dapat diwujudkan. 

 Pelaksanaan tugas  dapat berjalan dengan lancar. 



5.  Penyediaan  barang cetakan dan penggandaan, untuk  meningkatkan  

pelayanan masyarakat  serta pendayagunaan masyarakat  dalam  

pembangunan, ditandai dengan : 

 Pengandaan materi dan pelaoran yang memadai 

 Pelaksanaan tugas  dapat berjalan dengan lancar. 

6.  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Kantor, dalam rangka  

melancarkan pelayanan umum kepada masyarakat, ditandai dengan : 

 Terwujudnya  penerangan kantor selama tahun 

 Meningkatnya pelayanan masyarakat 

 Meningkatnya kepercayaan masyarakat 

7.  Penyedian Jasa dan Peralatan Rumah Tangga,  dalam rangka  

meningkatkan budaya hidup bersih dan sehat, ditandai dengan : 

 Kebersihan, kenyamanan  dan keamanan kantor terjaga. 

 Terbelinya mesin absense elektronik 

 Aparatur bekerja dengan nyaman 

 Kualitas dan kuantitas pekerjaan meningkat . 

8.  Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan, dalam rangka  

meningkatkan pelayanan publik, ditandai dengan : 

 Penyampaian informasi kepada publik semakin cepat; 

 Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran 

 Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

 9. Penyedian makanan dan minuman, dalam rangka  menunjang tugas-tugas  

selesai dengan tertib dan lancar sesuai prosedur dan peraturan yang 

berlaku, ditandai dengan : 

 Kesehatan karyawan terjaga,  

 produktivitas kerja meningkat 

 Tugas dapat diselesaikan dengan tepat waktu.  

10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah, dalam rangka  

sinkronisasi  program kegiatan, dengan indikator : 

 Meningkatnya kinerja organisasi 

 Kordinasi dapat teralisasi dengan baik 

11. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 

 Terbelinya 2 unit rak arsip 

 Memberikan kenyamanan dalam menyimpan arsip/dokumen 

12.  Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 

 Terbelinya 2 buah  televisi, 

  Kelancaran pelaksanaan tugas/sebagai pemantauan kegiatan antara 

pimpinan dan staf 

14. Pemeliharan rutin/berkala Rumah Jabatan 

 Kenyamanan Kerja bagi Pejabat 

 Kelancaran pelayanan kepada masyarakat 



 

15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,  

 Terwujudnya ruang pertemuan yang memadai 

 Terwujudnya ruang kerja yang memadai 

 Memberikan kenyamanan kerja bagi aparatur 

 Kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

 Kelancaran pelaksananan tugas 

17.Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas  

 Terwujudnya kendaraan Dinas yang memadai 

 Pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan  tepat waktu 

 Kepercayan masyarakat meningkat 

 Kuantitas pekerjaan meningkat 

18. Pemeliharan rutin/berkala  peralatan gedung kantor : 

 Terwujudnya peralatan Gedung Kantor yang memadai; 

 Memberikan kenyamanan kerja bagi aparatur 

 Kelanacaran pelaksanaan tugas; 

19. Pemeliharan rutin/berkala mebeler,  

 Terwujudnya mebeler yang memadai dan terawat 

 Memberikan kelancaran  dalam melaksanakan tugas 

 Menambah motivasi kerja aparatur 

        20. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 

 Terwujudnya aparatur yang berwibawa 

 Memberikan kenyamanan kerja bagi aparatur 

 Menambah motivasi kerja aparatur 

22.  Stady Banding 

 Peningkatan wawasan kerja dan sumberdaya aparatur 

 Sebagai data pembanding wilayah kerja aparatur 

23. Pendidikan dan Pelatihan Formal 

 Terlaksananya pembinaan teknis bagi aparatur 

 Peningkatan pengetahuan  sumberdaya aparatur 

24. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realitas kinerja,  

dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi kinerja, ditandai dengan : 

 Tersedianya laporan yang lengkap 

 Hasil kerja dapat dievaluasi dengan mudah 

 Dimanfaatkannya laporan sebagai  media pertanggungjawaban 

terhadap pekerjaan yang dilaksanakan. 

25.  Penyusunan Keuangan Semesteran sebagai bentuk  evaluasi pelaporan 

keuangan, dilihat dari:  

 Tersusunnya laporan semesteran tepat waktu  

 Hasil kerja dapat dievaluasi dengan mudah 

 



26. Penyusunan Prognosis, sebagai bentuk  evaluasi pelaporan keuangan, 

dilihat dari: 

 Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat 

 Meningkatnya kepercayaan masyarakat 

 Pelaksanan tugas berjalan lancar. 

27. Penyusunan laporan akhir tahun, sebagai bentuk laporan akhir tahun untuk     

mewujudkan administrasi yang ankutable, dilihat dari : 

 Tersusunan laporan lengkap akhir tahun 

 SPJ tertib dan dapat dipertanggungjawabkan 

 Pelaksanaan tepat waktu. 

28. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah   dalam perencanaan 

pembangunan, meningkat dilihat dari : 

 Tersusunnya skala pripiritas  sesuai Aspirasi masyarakat 

 Pembangunan meningkat 

29.  Penyusunan Dokumen Perencanaan, meningkat dilihat dari : 

 Terwujudnya kegiatan yang terprogram sesuai  RPJMD  

 Terwujudnya dokumen sebagai acuan perencanaan kegiatan;. 

 Pelaksanaan kegiatan  tepat waktu sesuai dokumen yang ada. 

      30. Pembinaan Keamanan, ketertiban masayarakat dan masalah sosial 

 Terlaksananya pembinaan lingkungan pemantau keamanan dan 

ketertiban dan mamsalah sosial di wilayah;. 

 Terwujudnya keamanan dan ketentraman wilayah. 

31. Fasilitasi Penanaman Idiologi Cinta Tanah Air dan Bangsa bagi Generasi 

Muda. 

Untuk menanamkan rasa cinta Tanah Air dan Bangsa bagi Generasi Muda  

dilakukan dengan penanaman idologi diantaranya dengan kegiatan 

Paskibra dan penyuluhan wawasan kebangsaan, hala ini dapat dilihat  

peningkatannya dengan : 

 Jiwa dan semangat generasi muda untuk mencintai Tanah Air Bangsa 

dan Negara meningkat. 

 Berwawasan Nasionalisme. 

32. Kegiatan Pembinaan Organesasi Perempuan.    

 Meningkatnya kuantitas dan kualitas masyarakat dalam melaksanakan 

kegiatan 10 Program Pokok PKK. 

 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mensyukseskan program 

Pemerintah 

 

 

 



33. Monitoring evaluasi dan pengendalian pelaporan, untuk mewujudkan 

akuntablitilas  kinerja  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

meningkat dilihat dari : 

 Monitoring dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan  pedoman yang 

ada; 

 Tertib administrasi desa meningkat 

 Pelaporan keuangan desa berjalan lancar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA  

A. Capaian Kinerja Organesasi 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan 

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi 

kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas . 

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan 

sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Perangkat 

Daerah   Kantor Kecamatan Tawangsari, Pengukuran dimaksud  itu merupakan 

suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok 

indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. 

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan 

untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian 

tujuan dan sasaran. 

Hasil Capaian Kinerja dapat kita lihat dari 2 (dua) aspek antara lain : . 

 1.     Rencana Kerja Tahun 2018 

 2.     Perjanjian Kinerja 2018 

 3.     Pengukuran Kinerja 

Penjelasan lebih lanjut untuk 3  (tiga)  aspek tersebut, adalah sebagai mana 

terlampir : 

 

B. Realisasi Anggaran : 

Realisasi Anggaran  adalah capaian target Keuangan yang telah 

ditetapkan dengan dokumen Perencananan.. 

Berdasarkan pada matrik Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kenerja  

dan Pengukuran Kinerja tahun 2018; maka Perangkat Daerah   Kecamatan 

Tawangsari tingkat pencapaian target kegiatan dari Perangkat Daerah   

Kecamatan Tawangsari  sebesar sebagai berikut : 

Total Pagu keseluruhan anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 2.668.932.000,- 

dengan realisasi 2.472.803.835 atau 92.65 %, dengan rincian : 

1. Belanja Tidak Langsung  sebesar Rp. 1.642.985.000,- teralisasi            

Rp. 1.471.369.639,- atau 89,55 % 

2. Belanja Langsung sebesar  Rp. 1.025.947.000,- teralisasi                       

Rp. 1.001.434.196,- atau  97,61 % 

 

 



Dari Belanja langsung ini terdiri dari : 

a. Belanja Pegawai  sebesar Rp. 103.451.000,- teralisasi                    

Rp. 100.321.500,- 

b. Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 727.216.000,- teralisasi               

Rp. 709.752.696,- 

c. Belanja Modal sebesar Rp. 195.280.000,- teralisasi                          

Rp. 191.360.000,-                    

 

Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pencapian dari masing-masing 

kegiatan  dapat dilihat pada matrik terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

P E N U T U P 

 

Tinjauan Umum Keberhasilan 

Perangkat Daerah   Kecamatan Tawangsari sebagai Perangkat 

Daerah    teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, 

mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang 

Pelayanan mempunyai fungsi untuk  memberikan pelayanan di bidang  

Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, 

Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum  pada masyarakat. Agar 

pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka 

diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan 

efisien mungkin 

Dengan memperhatiakan  uraian dan beberapa data tersebut di 

atas, maka dapat dikatakan bahwa Perangkat Daerah   Kecamatan 

Tawangsari dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena 

semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Baik .  

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 untuk 

Perangkat Daerah   Kecamatan Tawangsari, semoga dapat menjadi bahan 

pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang 

Sekian dan terima kasih 

 

 

Tawangsari,  30 Januari  2019 

CAMAT TAWANGSARI 

 

 

SUYADI WIDODO, S.Sos 

Pembina Tingkat I  

NIP.19720627 199203 1 005 
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Lampiran 1 

Tabel  1 

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) 
 

Program Kegiatan % Ket 

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Capaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Program 
Perbaikan 
Gizi  Balita 

Pemberian 
Makanan 
Tambahan  
pada Balita 

Input : 

Dana 

 

RP. 

 

250 Juta 

 

250  Juta 

 

100 % 

 

Output : 

Anak Balita 
mendapatkan 
makanan tambahan 

 

Balita 

 

1.500  Balita 

 

1.500 

Balita 

 

100 % 

 

OutCome : 
% Balita  Gizi buruk  

 

Balita 

 

2,5 % 

 

 

2,3 % 

 

102 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 



Lampiran 2 

Tabel  2 

Pengukuran Pencapian Sasaran (PPS) 

 

Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi % Ket 

1 2 3 4 5 6 

Meningkatnya Status Gizi  
pada Balita 

% Balita gizi buruk  pada Balita 2,5 % 

  

 2,3 % 125%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 

Tabel 3 

Anggaran dan Realisasi Belanja tidak Langsung dan  Belanja Langsung  Tahun .........  

 

No Jenis Blnj  Program Kgt Jml 

APBD 

Realisasi Selisih % 

A 

 

Belanja Tidak 
Langsung 

1. Pelayanan 
Adm 
Perkantoran 

 

-  Pelayanan 
Surat 
menyurat 

Rp.75 juta Rp.75 juta 0 

 

100 % 

-  Pengadaan 
ATK 

Rp.100 Juta Rp.100 Juta 0 100 % 

2.       

B 

 

Belanja Langsung 1. Perbaikan 
Gizi Masy. 

- Pemberian 
Maknan 
Tambahan 
pada Balita 

Rp.150 Juta 

 

Rp.150 Juta 

 

0 
 

100 % 

 

- Bintek 
Pengolahan 
Makanan 

Rp.100 juta Rp.100 Juta 

 

0 

 

100 % 

2. Promosi Kesh -      

 

 

 


