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LAPORAN EVALUASI PENGUKURAN KINERJA

TRIⅧLAN I TAHUN 2020

KECARATAN BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA

Pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan BaIjamegara telah berlangsung selama 3 (tiga)

bulan yaitu bulan Januari s伯Maret 2020　yang berarti telah memasuki Triw山an I.

Berdasarkan Rencana Aksi Pencapaian KineIja tahun 2020 maka perlu dilakしkan evaluasi

guna diperoleh infomasi mengerral PenCapaian target beserta kendala dan solusi sehingga

target tahunan yang telch ditetapkan dapat dicapai.

Capaian Kine巾a sesuai dengan Indihator Kine巾a Kecamatan Banjamegara

Adapun capaian kineIj a Triw血an I pada Kecamatan BaIjamegara dapat d$elaskan sebagai

behk巾:
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Pengukuran dan pencapaian kineぜa masing-maSing sasaran strategis d卸laskan sebagai

berikut:

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan l(satu)

indikator Kine車a sasaran yaitu Nilai SKM Adapun target dan realisasi kineria pade

SaSaran ini dapat dij elaskan sebagai ber批:

1. NilaiSKM

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atau　血deks Kepuasan Masyarakat adalah

血fomasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran

SeCara kuarititatif atas pendapat masyarckat pengguna jasa dalam memperoleh

Pelayanan dari aparatur pemerint血dalam hal ini kecamatan Ba事megara. Kegiatan

i正belun terlaksana atau target masih O % karena peng血an dilaksanakan pada

b山an Oktober 2020. Untuk meng血r capaian kinerja ini dilakukan pengukunan

kine寄a melalui indikator kineda program, adapun realisasi dari masmg masmg

indikator kineIja sebagai berikut:

a. Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai ketentuan

Terlaksananya pelayanan adrninistrasi kependudukan di Kecamatan BaIri amegara

dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah

PemOhon pembuatan e-KTP baik yang rekan maupun cetak yang terlayani pada

Triwhan Ke I s匂u血ch 495　pemohon atau 13, 59 % hal ini tidak sesuai target

yalru　25　%　dan ini dikarenckakan kebut血an KTP menyesuaikan

kebut血an.Sedangkan ju血血pemohon KK yang terlayani sQjur血ch l.102

PemOhon. Realisasi capaian kine寄a sanpai triw山an I ini telah meneapai 26,47 %

se血ngga telah melarnpaui target yang telah ditargetkan pada triw血an l sebesar

25%.

b. Persentase Tertib Administrasi Peme血Itahan Desa

Pada Indikator progran ini terdapat pada Kegiatan Pemberdayaan Wilayah yang

memiliki memiliki 5 ( lima )血dikator Kegiatan pada 4 desa antara lain :

1.Jum庇血Desa Tertib Administrasi Umun

2.Junlah Desa Tertib Administrasi Keungan

3.Jumlah Desa Tertib Adminis億asi Pembangunan



4. Jumlah Desa Tertib Administrasi Kependudukan

5. Jumlah Desa Administrasi Laimya

C. Persentase Te卿enuhinya Pelayanan Administrasi Perfuoran secara Prima dengan

Prosedur yang Jelas.

Pada血dikator Progran ini terdapat beberapa Kegiatan yang masmg - maSing

kegiatan memiliki血dikator Kegiatan antara lain :

1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Indikator Kegiatan

Jumlch Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang te坤enuhi

2. Penyediaan Jasa Adminis億asi Keungan dengan血dikator Kegiatan Jrmlah

Administrasi Ke耽mgan yang terbayarkan

3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kegiatan

Jumlch Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang teapenuhi

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Indikator Kegiatan Jur血ah Bahan

Logistik Kantor yang texpen血i

5. Penyediaan Jasa Administrasi Perfuoran dengan血dikator Kegiatan Junlah

Jasa Administrasi Pekautoran Yang texpen血i.

d. Persentase Sanma dan Prasanma Aparatur yang Teapenu血i

Pada血dikator Progr甜n ini terdapat beberapa Kegiatan yang masmg - masmg

kegiatan memiliki Indikator Kegiatan aIltara lain :

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan Indikator Kegiatan Ju血ah

Peralatan Gedung Kantor yang tersedia

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kar同r dengan Indikator Kegiatan Jumlah

Perlengkapan gedung kantor yang texpenuhi

3. Pemeliharaan Rutin Bekala Rumz血Dinas dengan indikator kegiatan Jumlah

Runah Dinas yang terpelihara.

4. Peme皿araan Rutin Bekala Gedung K狐tOr dengan Indikator Kegiatan Jumlah

Gedung Kantor yang terpelihara

5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dengan Indikator Kegiat皿

Juml血Peralatan Gedung Kantor yang Terpe皿ara.



Anggaran Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran yang mendukung sasaran strategis ini sebesar Rp. 12.064.309.118

dengan didukung dari kegiatan autara lain, terdiri dari kegiatm Penataan Administrasi

Kependudukan Rp. 8.600.000,- Sudah terealisais Rp.0,- atau O% , Program Pelayanan

Administrasi Pekantoran Rp.  1.208.492.1 18- Sudah tereasisasi Rp. 1 53.698.98 1 , atan

12,7 1 %葛Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp.677.217.000.00,- Sudch

terealisasi Rp.107.312.000, atau 15,84%　Progran Pemberdayaan Wilayah Rp.

10.170.000.000,00,-Sudah terealisasi Rp.438.005.800,場atau 4,30 %

Sasaran 2 _　　　Meningkatnya、 Kua耽as Penyelengga富aan Pemerintahan _ ′ ÷

Peme血th yang aku宣細めel diw可udkan dengan keseimbangan言mtara dokumen

perenc狐aan kinerja ,Pengukuran kinerja ,Pelaporan kinerja ,eValuasi intemal dan

PenCapaian sasaran/kine重ja organisasi・・Dokunen yang telah disusun sampai dengan

Triw山an I Tchun 2020 Triw山an I Tahun 2020 berupa RKA, DPA, Rencana KeIja,

Pe車a車an Kine重ja, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan seprti : CALK

(Akuntansi), BMD (Aset), Simbarsada (Aset) dan dokunen dalam ran*a penilaian

kinerja pada Kecamatm Ba垂megara. Dokunen dokunen tersebut digunakan dalam

rangka mendukung akuritabilitas kine寄a yang akan dilakckan evaluasi oleh

Inspektorat Kabapaten Ba垂amegara.

Anggaran Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran yang mendukung sasaran strategis sebesar Rp.25.000.000,- dengan Realisasi

sampai dengan Triwulan I Rp.O yang terdapat pada kegiatan penyusunan Laporan Capaian

Kine車a dan ikhtisar realisai kine車a SDKP dengan angganan Rp.13.000・000 atau O% dan

pada Kegiatan Asistensi PATEN dengan anggaran Rp. 1 2.000.000 atau O%

Sasaran 3 :　　　Men血gkatnya Jumlah PAD

Sasaran Strategis Meningkatnya Jurnlah PAD melalui progran peningk加m dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah pada Kegiatan Inteusifikasi Ped匿Daerall

dengan血dikator Kine垂Progran yaitu Prosentase SPPT PBB yang tersalukan ke w却b

pajak. Pada tahun 2020 besaran Pagu pada kegiatan i血sebesar Rp. 3 17.619.500 dengan

SPPT PBB yang di targe也m 85% ( delapan pul血1血a perse亘) atan 30.300 lembar SPPT


