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KATA PENGANTAR 

 

 
 Puji Syukur alhamdullilah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat-Nya 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  (LKJiP)  Kecamatan Cugenang Tahun 2018 dapat tersusun 

dengan baik. LKJiP ini merupakan salah satu bentuk pertanggujawaban terhadap upaya-upaya 

yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan umum pada pemerintahan 

Kecamatan Cugenang. 

 Visi, misi dan tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegaiatan Kecamatan 

Cugenang sudah direncanakan lima tahun kedepan melalui Rencana Strategi Kecamatan. 

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Cugenang dalam 

melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum 

secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan, namun 

setidaknya masyarakat dan berbagai pihak kepentingan dapat memperoleh gambaran tentang 

hasil pembangunan atau kinerja yang telah dilakukan oleh Kecamatan Cugenang. 

 Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertanggujawaban serta evaluasi terhadap kinerja Pemerintah 

Kecamatan Cugenang dalam Tahun 2018 dan kami menyadari bahwa Laporan (LKJiP) ini yang 

tersusun jauh dari sempurna sehingga pada kesempatan ini kami berharap ada masukan –

masukan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan (LKJiP) di Tahun berikutnya: 
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        Plt CAMAT CUGENANG 
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ikhtisar Eksekutif 

 

 Dalam rangak lebih meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, 

berhasil guna, bersih dan bertanaggungjawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented 

government), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan untuk 

mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi 

Pemerintah (LKJiP) merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistrm kinerja 

Instansi Pemerintah. 

 dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2018, sesuai peraturan presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Kinerja Instansi Pemerintah, semua instasi pemerintah 

termasuk Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, wajib menyusun LKJiP , Selain itu, 

informasi dalam dokumen LKJiP merupakan bentuk pertanggujawaban atas keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan tugas Kecamatan Cugenang yang transparent dan akuntabel. 

 berdasarkan peraturan Daerah Kabuapaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Organisasi dan Tata Keerja Perngkat Daerah Kabupaten Cianjur, Peraturan Bupati Nomor 37 

Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, susunan Organisasi terdiri 

dari Camat, Sekretariat terdiri 1 Sekretaris dan 3 Subbag dan 4 Seksi. jumlah pegawai secara 

keseluruhan 32 orang PNS, Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan 

ketertiban dalam pelayanan sosial pemberdayaan masyarakta pembangunan dan pengembangan 

perekonomian di Wilayah Kecamatan. 

 Kecamatan Cugenang telah menetapkan 1 Program dari 77 Program Pemerintah 

Kabupaten Cianjur yang tertuang dalam (RPJMD) 2016-2021, dengan sasaran strategi 



terwujudnya pelayanan terhadap masyarakat dan pelayanan kepada OPD terkait yang oftimal 

dengan di dukung 6 Program dan kegiatan yaitu: 

1. Musrenbang Tingkat Kecamatan 

2. Pendampingan ADD 

3. Monitoring evaluasi kegiatan tingkat kecamatan 

4. Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan 

5. Tim Penggerak PKK Kecamatan  

6. Peningkatan Operasi Persamapahan dalam rangka menunjang K5 

 Seluruh program atau kegaiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari penetapan 

kinerja Tahun 2018 untuk mencapai sasaran , dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan 

mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. berdasarkan penilaian 

sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan penetapan kinerja tahun 2018 menunjukan 

bahwa rata-rara nilai 99,9 capaian kinerja mencapai nilai baik sehingga dikategorikan baik  

 Upaya pencapaian yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Cugenang lebih baik dan 

akuntabel antara lain yaitu melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat 

sasaran, meningkatakan kulitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen 

perencanaan terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra serta memanfaatkan 

secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program /kegiatan. 

selain itu juga hasil evaluasi ini juga penting digunakan sebagai pijakan bagi instansi di 

lingkungan pemetintah dalam perbaikan pelayanan public di tahun yang akan datang. 
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1.1 Latar Belakang 

Dalam rangka upaya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan 

bersih (good governance dan clean government), diperlukan penerapan system manajement 

pemerintah yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas kinerja yang diimplementasikan 

melalui penerapan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja 

sesuai dengan yang telah diperjanjikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

adalah merupakan langkah  untuk melakukan pengukuran kinerja sebagai tolok ukur  untuk 

mengetahui sejauhmana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan dan 

bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.  

Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKJiP (Laporan Kinerja Intansi 

Pemerintah)  mengacu pada undang – undang omor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan 

Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, peraturan pemerintah Repulik 

Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja intansi pemerintah; 

intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah, Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Repormasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah: Peraturan 

 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

Bab 1 berisi : 

1. LatarBelakang 

2. MaksuddanTujuan 

3. GambaranUmumKecamatanCugenang 

4. StrukturOrganisasi 



Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah  Kab. Cianjur tahun 2016-2021; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 

15 Tahun 2016 tentang anggaran dan pendapatan dan belanja Kabupaten Cianjur Tahun 

Anggaran 2018: Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018. 

Menindaklanjuti Peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan repormasi 

birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tersebut, Kecamatan Cugenang kabupaten Cianjur perlu 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Kinerja Kecamatan Cugenang harus 

dapat diukur dan dipertanggunjawabkan dengan membandingkan antara target dan realisasi. 

Hasil kinerja yang dicapai, dapat diketahui dari Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan 

melalui indikator input (masukan), output (keluaran), outcomes (hasil). Sedangkan untuk 

mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan 

kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program sampai dengan nilai 

capaian kebijaksanaan.  

1.2 Maksud dan Tujuan 

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kecamatan 

Cugenang mempunyai maksud mendiskripsikan tentang bagaimana implementasi dari Good 

Governance melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Disamping itu dapat pula 

menggambarkan kemampuan aparatur pemerintah dalam kontribusin terhadap pembangunan 

khusunya pada Kecamatan Cugenang. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap intansi Pemerintah atas 

penggunaan Anggaran selama periode Anggaran tersebut yaitu anggaran pada tahun 2018. Hal 

terpenting dalam penyusunan laporan kinerja yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai hasil anlisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja 



disususn untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja 

yang telah dilaksanakan dan seharusnya dicapai selain itu Laporan kinerja juga dilakukan 

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi kecamatan Cugenang untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

Melalui LKJiP Kecamatan Cugenang bias mengetahui berbagai tahapan dalam 

penyelenggaraan pemerintah terutama penyelenggaraan SAKIP di Kecamatan Cugenang dari 

mulai perencanaan kinerja, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi termasuk berbagai 

indicator keberhasilan, factor penghambat tidak tercapainya target kinerja serta solusi untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Keseluruhan komponen system tersebut sangat mempengaruhi 

satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Selain itu LKJiP dapat dijadikan sebagai tolak ukur 

keberhasilan dan kegagalan intansi dalam mencapai target kinerja yang kemudian bisa dijadikan 

sebagai perbaikan kinerja dan meningkatkan kinerja. 

1.3 Gambaran Umum Kecamatan Cugenang 

Kecamatan Cugenang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur 

yang keberadaannya memiliki peran yang cukup penting bagi pembangunan wilayah Kabupaten 

Cianjur, dengan jarak ke Ibu Kota Kabupaten Cianjur sejauh 8 Km, Secara Geografis Wilayah 

kecamatan Cugenang terletak diantara-6047’58” LS  dan 10704’43” BT Adapun batas batas 

kecamatan Cugenang adalah: 

Sebelah utara   : dengan Kecamatan Pacet, Sukaresmi, dan Mande 

Sebelah Selatan   : dengan Kecamatan Warungkondang 

Sebelah Barat    : dengan Kecamatan Kabupaten Sukabumi 

Sebelah timur    : dengan Kecamatan Cianjur dan Cilaku 



Alamat : Jln. Mangun No. 6 Mangunkerta Cugenang  – Cianjur 43252 meliputi areal 

seluas± 6.611,257 Ha,dengan ketinggian 769 s.d. 896 m DPL, yang terdiri dari 16 Desa serta 54 

kedusunan, 113 RW, dan 408 RT. 

Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Cugenang terdiridari : 

1. Desa Sukamanah 

2. Desa Gasol 

3. Desa Cijedil 

4. Desa Cibeureum 

5. Desa Nyalindung 

6. Desa Mangunkerta 

7. Desa Sarampad 

8. Desa Talaga 

9. Desa sukajaya 

10.  Desa Cibulakan 

11.  Desa Benjot 

12.  Desa Sukamulya 

13.  Desa Wangunjaya 

14.  Desa Cirumput 

15.  Desa Padaluyu 

16.  Desa Galudra 

Secara Demografis Wilayah kecamatan Cugenang memiliki jumlah penduduk tercatat 

sampai Bulan Desember 2018 yaitu sebanyak 82.528 jiwa terdiri 40.582 jiwa laki-laki dan 

41.954 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga 23.889. Kecamatan Cugenang 

merupakan daerah di kaki Gunung Gede, sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi 



pegunungan dan sebagaian lagi merupakan daerah dataran yang dipergunakan untuk perkebunan 

dan persawahan. Kecamatan Cugenang memiliki luas wilayah ± 6.611,257 Ha, dengan 

pemanfaatan lahan sawah1.813.992 Ha, tanah darat2.034.911 Ha, tanah kasdesa 342,055 Ha dan tanah 

Perkebunan 2.420.299 Ha.  

1.4 Struktur Organisasi 

Organisasi Kecamatan Kabupaten Cianjur dibentuk berdasrkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Cianjur perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas 

Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Cianjur. Adapun struktur Organisasi Kecamatan 

Cugenang dengan rincian sebagai berikut: 

1. Camat 

2. Sekretaris Camat 

3. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian 

4. Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan 

5. Seksi Pelayanan Umum 

6. Seksi Pemerintahan 

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

8. Seksi Kesejahteraan Rakyat 
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II. 1  RencanaStrategi 

II.1.1. Visi 

 Visi kecamatan Cugenang dimana merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi 

masa depan yang ingin dicapai Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur melalui 

penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 Tahun dengan periode (2016-2021) yang 

akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Cugenang 

mengacu pada Visi Kabupaten Cianjur yaitu:  

“ Cianjur lebih maju dan Agamis” 

 

Secara filosofi visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut: Lebih maju: Pembangunan 

akan terus ditingkatkan dengan sangat kememandirian, penuh inovasi dan profesionalitas 

birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan di semua bidang pemerintahan, maupun bidang 

infrastruktur,  pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai upaya mensejahterakan masyarakat 

secara berkelanjutan. 

Agamis : pembangunan manusian yang diselenggarakan berlandaskan nilai-nilai akhlakul 

karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. 

 
BAB II 

PERENCANAAN  DAN PERJANJIAN  

KINERJA 

Bab II Berisi : 

1. Rencana Strategis 

2. Perjanjian Kinerja 

3. Rencana Anggaran 

4. Indikator  Kinerja Utama (IKU) 

 



Dengan mengacu pada visi Kabupaten Cianjur Kecamatan Cugenang selama lima tahun kedepan 

akan mendorong dan turut mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan 

Kecamatan Cugenang khususnya dan lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur umumnya serta 

mendukung upaya-upaya peningkatan pembangunan  disemua bidang pemerintah maupun 

bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai upaya mensejahterakan 

masyarakat secara berkelanjutan Dalam menyongsong kemajuan zaman, masyarakat di wilayah 

Kecamatan Cugenang harus memiliki moral dengan kualitas unggul,dimana dalam perspektif 

Islam masyarakat yang unggul adalah masyarakat yang berakhlakul karimah, sebagai fondasi 

dalam dukungan tercapainya Visi Kabupaten Cianjur. 

II.1.2 Misi 

Misi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur 2016-2021 selama lima tahun 

kedepan sebagai komitmen untuk mencapai visi, sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan 

2. Meningkatkan pembangunan keagamaan 

3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan kesehatan 

dan ekonomi. 

Dengan mengacu pada misi dan visi kabupaten Cianjur diatas maka Kecamatan cugenang 

akan focus pada misi poin tiga yaitu: 

“Meningkatkan pembanguanan manusia melalui akselerasi di bidang 

pendidikan kesehatan dan ekonomi” 

Agar dapat melaksanakan Misi Kecamatan Cugenang dalam upaya untuk mewujudkan Visi 

Kecamatan Cugenang yang bertujuan terhadap tercapainya Visi Kabupaten Cianjur tentunya 



harus seiring atau tidak terlepas dengan kewenangan  yang telah diberikan kepada Pemerintah 

Kabupaten kepada Pemeritah di Tingkat Kecamatan, 

II.1.3 Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan LKJiP Kecamatan Cugenang Kabupaten 

Cianjur  adalah Menterjemahkan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 

jangka menengah daerah Kabupaten Cianjur kedalam agenda strategis Kecamatan Cugenang 

yaitu “ Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat dan Pelayanan terhadap OPD terkait 

yang optimal Dilingkungan Kecamatan” sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Kecamatan;, 

yang akan menjadi landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan 

Kecamatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan 

untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Cianjur, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dirumuskan, menetapkan tujuan, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun kedepan dengan 

didukung program kegiatan. 

II.1.4 Sasaran 

 Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dimana yaitu kondisi yang ingin dicapai atau 

dihasilkan oleh instansi Pemerintah melalui tidakan-tindakan yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan atau hasil yang  diharapkan dari suatu tujuan  yang diformulasikan secara 

terukur, spesifik, mudah dicapai rasional untuk dapat dilaksanakan dan dicapai dalam kurun 

waktu lebih pendek dari tujuan. 

 Sasaran strategis yang akan dicapai Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur adalah 

sebagai berikut: 



Tabel 2.2 

Sasaran Strategis dan indicator Kinerja 

NO SASARAN STRATEGIS  INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Terwujudnya Pelayanan 

Kepada Masyarakat dan 

Pelayanan Kepada OPD 

Terkait  yang  Optimal 

  1. Persentase pemenuhan pelayanan 

kepada OPD terkait 

100% 

  2. 

2

. 

Persentase pemenuhan pelayanan 

kepada masyarakat/ public 

100% 

 

II.I.5 Program 

 Program  merupakan  bentuk  dari  kumpulan  kegiatan-kegiatan  yang  nyata, sistematis 

dan  terpadu yang akan dilksanakan oleh perangkat Daerah atau masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan 

daerah. Kecamatan Cugenang melaksanakan 1 (satu ) program dari 77 program yang telah 

ditetapkan  oleh  pemerintah  kabupaten  Cianjur  yang  mencakup urusan wajib dan urusan 

pilihan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur 

tahun 2016-2021 yaitu peningkatan fungsi Kecamatan dan kapasitas penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan. 

 

 

 

II.2  Perjanjian Kinerja 



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018 

CAMAT CUGENANG KABUPATEN CIANJUR 

 

NO SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
TARGET 

1. Terwujudnya Pelayanan 

Kepada Masyarakat dan 
Pelayanan Kepada OPD 
Terkait  yang Optimal 

1. Persentase pemenuhan 

pelayanan kepada OPD 
terkait 

100 % 

  2. Persentase pemenuhan 
pelayanan kepada 

masyarakat 

100 % 

 

PROGRAM            ANGGARAN       KETERANGAN 

 

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran   Rp.104.950.000,00    Sumber Dana 
DAU 
 

2. Peningkatan Pengembangan  
SistemPelaporanCapaian  

KinerjadanKeuangan                   Rp.   2.800.000,00    Sumber Dana 
PAD 
 

3. Perencanaan dan  
Penganggaran           Rp.   7.490.000,00     Sumber Dana 
PAD 

 
4. Peningkatan Fungsi Kecamatan  

dan Kapasitas Penyelenggaraan  
Pemerintah Daerah  
di Wilayah Kecamatan         Rp. 95.027.500,00      Sumber Dana 

DAU/PAD 
 

Jumlah Anggaran        Rp.210.267.500,00 

 

 

 

 



         

II.3 Rencana Anggaran Tahun 2018 

Tabel 2.4 

Ringkasan Angaran Pendapatan Dan Rencana Belanja Kecamatan Cugenang 

Kabupaten Cianjur 2018 

 

No 

 

Uraian Rp. % 

1. Belanja Langsung 210.267.500,00 91 

2. Belanja Tidak Langsung 2.127.136.700,00 8,99 

 Jumlah 2.337.404.200,00 99,99 

 

 Alokasi belanja langsung direncanakan untuk membiayai pelaksanaan program dan 

kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah 

ditetapkan targetnya didalam dokumen perencanaan dengan rincian alokasi dan realisasi 

anggaran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
TARGET 

1. Terwujudnya Pelayanan 
Kepada Masyarakat dan 
Pelayanan Kepada OPD 

Terkait  yang Optimal 

1. Persentase pemenuhan 
pelayanan kepada OPD 
terkait 

100 % 

  2. Persentase pemenuhan 

pelayanan kepada 
masyarakat 

100 % 



 

III.1   Pengukuran Kinerja 

 Akuntabilitas kinerja kecamaan Cugenang, merupakan perwujudan Kecamatan Cugenang 

untuk mempertanggunjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Cugenang tahun 

2018 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan 

sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 

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

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

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

ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.sesuai ketentuan, indikator kinerja SKPD minimal 

meliputi keluaran (output) sehingga pengukuran kinerja kecamatan Cugenang dapat berupa 

keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen penetapan kinerja kecamatan cugenang 

Tahun 2018. 

 Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jas (fisik dan/atau non fisik) 

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan 

(input) yang digunakan. Sedangkan hasil adalah segal sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa 

dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. 

 
BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

Bab III Berisi: 

1. 1. Pengukuran Kinerja 

2.  



Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara ralisasi kinerja 

dengan target kinerja pada dokumen penetapan kinerja. Pada tahun anggaran (APBD) 

Kecamatan Cugenang telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 1 dan didukung oleh program kegiatan sebanyak 6 

program. 

Rumus peniaian capaian kinerja = realisasi x 100% 

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin 

rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja  

Capaian indikator kinerja = Realisasi – (realisasi –rencana)x 100% 

                                  Rencana 

 

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin 

rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja. 

Kesimpulan dari hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan katagori 

sebagai berikut: 

Lebih dari 100% = sangat baik (A) 

76% sampai 100% = Baik (B) 

56% sampai 75% = Cukup (C) 

Kurang dari 55% = kurang (K) 

 Capaian kinerja Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur sesuai dengan pengukuran 

kinerja tahun 2018 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, 

antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun 

terakhi, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada 

dengan standarnasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis 



program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan diuraikan guna memberikan 

gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. 

Tabel 3.1 

Pengukuran kinerja kecamatan Cugenang tahun 2018 

 

No. Sasaran  Indikator Target Realisasi % 

1  

Terwujudnya 

Pelayanan Kepada 

Masyarakat dan 

Pelayanan Kepada 

OPD Terkait yang 

Optimal 

 

1.  Persentase 

pemenuhan 

pelayanan 

kepada OPD 

terkait 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

  2.  Persentase 

pemenuhan 

pelayanan 

kepada 

masyarakat 

100% 100% 100% 

 

 Ketercapaian indicator ini di dukung oleh program peningkatan fungsi kecamatan dan 

kapasitas penyelenggaraan pemerintah Daerah di lingkungan kecamatan Cugenang dengan 

kegiatana sebagai berikut: 

Indikator Persentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait: 

- Musrenbang Tingkat Kecamatan 

- Monitoring evaluasi kegiatan tingkat kecamatan 

- Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan 

Indikator Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat: 

-     Penunjang Pendampingan ADD 

-     Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 

-     Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 

Adapun factor yang menjadi pendukung dalam pencapaian keberhasilan program kegiatan dalam 

mewujudkan sasaran dan indicator dalam peningkatan fungsi kecamatan dan kapasitas 



penyelenggaraan pemerintah Daerah di lingkungan kecamatan Cugenang berjalan dengan baik 

karena adanya dukungan dan partisipasi / peran serta seluruh stake holder / jajaran tingkat 

kecamatan yang berjalan dengan baik, serta komunikasi yang terjalin dengan baik dengan antar 

Dinas/ Intansi di Wilayah kecamatan Cugenang dan Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik 

antara Muspika dengan masyarakat maupun seluruh stake holder yang terkait, sehingga kegiatan 

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

Kecamatan Cugenang tahun 2018 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan 

melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 

Grafik Pengukuran Kinerja 

 

 

Deskrip

si 

Sasara

n:  

 Program wajib Kecamatan Cugenang Tahun 2018 yang mengacu pada Renstra dan 

tertuang dalam DPA Kecamatan Cugenang tersebut telah dilaksankan sesuai dengan rincian yang 

tertuang dalam DPA Kecamatan Cugenang Tahun 2018, program wajib tersebut telah memnuhi 

capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Pelayanan Kepada Masyarakat dan Pelayanan Kepada 

OPD Terkait yang Optimal” mencapai 100% 

 Pencapaian target kinerja sasaran pada Tahun 2018 tersebut di dukung dengan program 

dan kegiatan sebagai berikut: 

 



 

1. Musrenbang Tingkat Kecamatan 

 

Tabel 3.1 

Kegiatan /program kinerja kecamatan Cugenang tahun 2018 

No Tahun Target Realisasi 100% 

1. 2016 10 7 70 

2. 2017 9 7 80 

3. 2018 14 14 100 

 

Table 3.2 

Persentase Musrenbang Tingkat Kecamatan Cugenang 

 

 

Grafik 3.1 

Capaian persentase Musrenbang Kecamatan Cugenang 

 

 

 



 Musrenbang tingkat Kecamatan Cugenang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 

3.3000.000,-  telah dilaksanakan dengan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disepakati 

dengan OPD terkait dan Desa dengang tingkat kehadiran musrenbang sesuai dengan target yang 

di undang. Dari hasil musrenbang Kecamatan 3 Tahun Terakhir maka dapat menghasilkan 

usulan – usulan Program dengan rincian sebagai berikut: 

1. Tahun 2016 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan Sebanyak   10  usulan Kegiatan dengan 

realisasi sebanyak 7   usulan  kegiatan atau 7 / 9  x 100% = 77,77 % 

2. Tahun 2017 Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan sebanyak 10 usulan  kegitatan dengan   

realisasi 7 usulan kegiatan atau 7 / 10  x 100% = 70 % 

     3. Tahun 2018 Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan sebanyak 14 usulan   kegiatan dengan 

realisasi 14 usulan kegaiatan atau 14 /14 x 100% = 100% 

 kenaikan tarsebut ditunjang dan didukung dengan adanya progres dan rencana yang terukur baik 

dari semua pihak yang bersangkutan, meningkatnya kemampuan keuangan Daerah, dan kualitas 

dari pembahasan hasil musrenbang itu sendiri. 

2.  Monitoring evalusi kegiatan tingkat kecamatan 

  

 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan merupakan kegiatan rutin yang 

dilaksanakan oleh Kecamatan Cugenang dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi kegiatan 

yang dilaksankan oleh Pemerintahan Desa dengan jumlah anggaran Rp. 5.160.000,- dan target 

monitoring sebanyak 16 Desa.  

Tabel 3.4 

Kegiatan/program kinerja kecamatan Cugenang tahun 2018 

 

No Tahun Target Realisasi 100% 

1. 2016 16 Desa 100 100 

2. 2017 16 Desa 100 100 



3. 2018 16 Desa 100 100 

 

Tabel 3.5 

Persentase Monitoring evaluasi kegiatan tingkat kecamatan tahun 2018 

 

 

grafik 3.2 

Capaian Persentase Monitoring Evaluasi kegiatan tingkat Kecamatan tahun 2018 

 

 

 

 Dilihat dari grafik diatas menunjukan bahwan capaian persentase monitoring dan evaluasi 

tingkat Kecamatan terlealisasi  tiap tahun dengan capaian 100%  hal tersebut didukung oleh 

koordinasi dan komunikasi yang  baik antar stakeholder di lingkungan wilayah Kecamatan 

Cugenang, dan adanya tingkat pemahaman pekerjaan di lapangan memadai. 

3. Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan 

 

 Monitoring Evaluasi PBB dengan Jumlah Anggaran Rp. 23.995.000,- Telah dilaksanakan 

Monitoring dan Evaluasi secara berkala setiap bulannya. Namun pencapaian target belum sesuai 

dengan yang telah ditetapkan dari data 3 Tahun Terakhir rata – rata hanya mencapai 60% dari 

target yang telah ditetapkan, berikut rincian data Target PBB Kecamatan Cugenang 



 

Tabel 3.6 

Data Target PBB  kecamatan Cugenang  

 

No Tahun Target Realisasi 100% 

1. 2016 1.290.247.516 782.099.966 60,62 

2. 2017 1.247.625.287 843.238.038 67,59 

3. 2018 1.534.150.818 978.867.534 63,81 

 

 

Tabel 3.7 

Persentase monitoring pajak bumi dan Bangunan 

 

 

Grafik 3.3 

Capaian Persentase Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan 

 

 

Dari gambar Grafik diatas terlihat bahwa pada Tahun 2016 hanya mencapai 60,62% dari target 

yang telah ditentukan, pada tahun 2017 mengalami kenaikan Sekitar 7 % mencapai 67,59% 

kenikan tersebut didukung oleh musim panen yang baik sehingga masyarkat memiliki 



penghasilan yang lebih sehingga mudah dalam pembayaran, Pada tahun 2018 turun kembali 

hanya mencapai 63,81% penurunan ini diakibatkan adanya hambatan SPPT PBB terbit pada 

bulan April, alamat WP yang dilurkota sehingga mengalami kesulitan dalam menagih, 

banyaknya SPPT yang salah luas tanah, harga pengenaa, kelas laut dan penggantian mandor/ 

kolektor PBB dalam realisasi pelaksanaan pemungutan. 

 

 

4.  Pendampingan ADD 

 Pendampingan ADD Kecamatan Cugenang memiliki target 16 Desa dengan jumlah 

anggaran sebesar Rp.8.355.000,- Kegiatan pendampingan ADD telah dilaksanakan pembinaan 

tertib administrasi Keuangan kepada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Cugenang sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pendampingan ADD maka perencanaan dan 

pencairan DD dan ADD berjalan dengan lancar, sehingga pelaksanaan pembangunan di Desa 

dapat berjalan sesuai RKPDes dan RAPBDes dan ketepatan waktu dalam pelaporan DD dan 

ADD di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten (BPMD), hal tersebut didukung  

Tabel 3.8 

Pendampingan ADD Kecamatan Cugenang 

 

No Tahun Jumlah Desa Realisasi 100% 

1. 2016 16 100 100 

2. 2017 16 100 100 

3. 2018 16 100 100 

 

Tabel 3.9 

Persentase Pendampingan ADD Kecamatan Cugenang 

 



 

 

 

 

 

Grafik 3.4 

Capaian persentase pendampingan ADD Kecamatan Cugenang 

 

 

 

  Dari Grafik Diatas menunjukan bahwa capaian Target Pendampingan ADD 

Kecamatan Cugenang memiliki Capaian 100 % hal ini didukung dan ditunjang oleh seiringanya 

meningkatnya DAU yang telah diterima dari Kabupaten, meningkatnya jumlah ADD yang 

diterima, SDM perangkat Pemdes meningkat melalui pelatihan,Bimtek dan kegiatan lainnya. 

5. Tim penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan 

 

 Kegiatan Penggerak PKK Kecamatan Cugenang memiliki target 16 Desa dengan jumlah 

anggaran sebesar Rp. 14.570.000,- telah dilaksanakan dengan baik secara rutin dengan 

pembinaan para Kader PKK Kecamatan maupun Desa dengan program-program yang telah 

ditentukan, adapun jumlah Kader PKK Kecamatan Cugenang sebagai berikut: 

Tabel 3.10 

Data Tim Penggerak PKK kecamatan Cugenang  

 

No Tahun Jumlah Kader  Realisasi 100% 



1. 2016 202 202 100% 

2. 2017 202 162 80% 

3. 2018 288 288 100% 

 

 

 

 

 

 

Table 3.11 

Persentase tim penggerak PKK Kecamatan Cugenang 

 

 

Grafik 3.5 

Capaian Persentase Tim penggerak PKK Kecamatan Cugenang  

 

 

 

 Dari gambar gerafik diatas menujukan bahwa kegiatan kader penggerak PKK Kecamatan 

Cugenang pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang sangat bagus yaitu 100% aktif kenaikan 

tersebut didukung oleh adangan kebijakan Kepala Desa tentang anggaran dan intensive bagi 

kader. Pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga 20% dengan posisi kader aktif 80% 



penurunan ini di akibatkan adanya tidak adanya ijin dari suami, memutuskan untuk kerja ke luar 

negeri (TKW), pindah rumah/ tempat tinggal, double job sehingga memutuskan memilih salah 

satu dan memiliki bayi atau anak kecil.  Pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali hal 

tersebut di dukung oleh adanya penambahan Kader PKK sehingga masih memiliki semangat 

baru.  

6.  Peningkatan operasi persampahan dalam rangka menunjang K5 

  

 Capaian K5 yaitu sekitaran jalan Protokol dengan Luas mulai dari Desa Cibeureum, 

Cijedil dan Desa Sukamah dengan panjang rute lokasi pembersihan yaitu sekitar 7,4 KM, dengan 

memiliki petugas kebersihan 2 orang dengan  anggaran Biaya sebaesar Rp. 39. 687.500,- dengan 

rincian target ddan capaian dari tahun 2016-2018 sebagai berikut: 

Tabel 3.12 

Peningkatan Operasi Persamapahan dalam rangka menunjang K5 

kecamatan Cugenang  

 

No Tahun Target Realisasi 100% 

1. 2016 7,4 KM 5 KM 70 

2. 2017 7,4 KM 6,4 KM 85 

3. 2018 7,4 KM 7 KM 90 

 

Table 3.13 

Persentase Peningkatan Operasi Persamapahan dalam rangka menunjang K5  

Kecamatan Cugenang Tahun 2018 

 

Grafik 3.6 

Capaian persentase peningkatan operasi persampahan dalam rangka menunjang K5 



Kecamatan Cugenang Tahun 2018 

 

 

Dari gambar grafik 3.6 diatas terlihat bahwa persentasi peningkatan operasi 

persamapahan dalam rangka menunjang K5 Kecamatan Cugenang memiliki peningkatan yang 

signifikan tahun 2016 ke 2017 memiliki peningkatan 5% dan padan tahun 2018 meningkat 5% 

peningkatan tersebut didukung dengan adanya penambahan personil dan tenaga muda yang 

awalnya hanya 1 orang sekarang menjadi 2 orang, dan adanya kesadaran masyarakat yang 

meningkat dalam penanganan pembuangan sampah.  

Dari 6 Kegiatan untuk menunjang Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan 

kepada OPD terkait yang optimal, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kinerja selama 3 tahun 

terkhir relative berjalan lancar, namun disamping itu masih ada beberapa kendala yang menjadi 

tolak ukur kami untuk menjadi bahan evaluasi kinerja tahun berikutnya diantaranya: 

1.  Usulan musrenbang Kecamatan bisa tergeser atau kalah oleh usulan aspirasi (Partai) 

2. Pencapaian Target Monitoring Evaluasi PBB yang masih belum oftimal dikarenakan 

banyaknya alamat NPWP diluar kota, SPPT yang salah luas tanah, dan adanya penggantian 

penagihan / mandor baru. 

3.  Masih perlunya ditingkatkan kembali kesadaran masyarkat akan pentinganya program 

pemerintah dalam operasi persmpahan dalam rangka menunjang K5, dimana masyarakat 



masih ada yang membuang sampah sembarangan ada yang ke kali dan ada yang di sekitar 

jalan sehingga kegiatan operasi persampahan yang dilaksanakan di Kecamatan Cugenang 

belum optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen manejeman kinerja yang didalamnya 

menyaajikan informasi mengenai keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. 

Dalam konsep manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelanyana publik. 

Setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja instirusi 

menggunakan indicator yang jelas dan terukur. Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

Kecamatan Cugenang Tahun 2018 ini merupakan salah satu bagian dari upaya 

pertanggunjawaban dan mendorong akuntabilitas public. 

Didalam LKJiP ini dilakukan pengukuran kinerja yang didukung dengan data pendukung 

terkait pencapaian kinerja pada tahun 2018 dan dilengakapi dengan data –data tahun lalu sebagai 

pembanding dan ukuran dalam penentuan pencapaian target kinerja pada tahun 2018.  

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU sebagaiman diuraikan pada 

Bab III, dapat dilihat upaya keras Kecamatan Cugenang dalam pencapaian prioritas supaya 

Terwujudnya Pelayanan Kepada Masyarakat dan Pelayanan Kepada OPD Terkait yang Optimal, 

dalam mendukung dan mewujudkan visi misi Kabupaten Cianjur dengan tidak terlepas dari 

program dan kegaitan yang telah ditetapkan.dalam RPJMD dengan capaian rata- rata 100% 

waalapun masih ada beberapa kegiatan yang masih belum mencapai target sesuai yang telah 

ditentukan hal ini dkarenakan adanya perencanaan yang belum terarah dengan baik sehingga 

membuat tidak terwujudnya tujuan sesuai yang telah ditargetkan.  

BAB IV 

PENUTUP 

Bab IV Berisi: 

3. Kesimpulan dari hasil Penyusunan LKJiP 

Kecamatan Cugenang 

4.  



Beberapa tantangan yang menjadi fokus perbaikan kinerja dimasa yang akan datang yaitu 

sasaran pada program dan kegiatan: 

1.   Usulan musrenbang Kecamatan bisa tergeser atau kalah oleh usulan aspirasi (Partai) 

2.  Pencapaian Target Monitoring Evaluasi PBB yang masih belum oftimal dikarenakan 

banyaknya alamat NPWP diluar kota, SPPT yang salah luas tanah, dan adanya penggantian 

penagihan / mandor baru. 

3.  Masih perlunya ditingkatkan kembali kesadaran masyarkat akan pentinganya program 

pemerintah dalam operasi persmpahan dalam rangka menunjang K5, dimana masyarakat 

masih ada yang membuang sampah sembarangan ada yang ke kali dan ada yang di sekitar 

jalan sehingga kegiatan operasi persampahan yang dilaksanakan di Kecamatan Cugenang 

belum optimal. 

Sehingga perlu adanya penyelenggaraan manajemen kinerja dalam rangka pencapaian tujuan 

dan sasaran dalam penetapan target kinerja agar tercapai tujuan sesuai target. 

Adapun solusi dalam rangka mengatasi permasalahan atau hambatan yang ada dilakukan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Meningkatkan SDM aparatur pelaksana Program dan kegiatan dengan mengikutsertakan 

pegawai pada Bimtek, Diklat dan pelatihan lainnya. 

2.  Mengoftimalisasikan Koordinasi dan Konsultasi baik internal maupun eksternal antar OPD 

3.  Mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab sesuai  

bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku 

 Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKJiP Kecamatan Cugenang Tanun 2018 ini masih  

belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran, kritik yang membangun 

guna kesempuranaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang,. Semoga LKJiP  



Kecamatan Cugenang 2018 ini dapat berrmanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman 

dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Tabel 2.5 

Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran  

Kecamatan Cugenang Tahun 2018 

 

No Sasaran strategis Indikator kinera Arahan kebijakan Kegiatan  Anggaran  Realisasi % Koordinator 

1. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat dan 

pelayanan kepada OPD terkait 

Pelayanan pemenuhan pelayanan kepada 

OPD terkait 

Pelayanan Administrasi perkantoran 

 

Program pelayanan administrasi kator 104.950.000 104.950.000 100  

    Penyediaan jasa surat menyurat 318.000 

 

318.000 

 

100 Pelayanan umum 

    Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik 

9.300.00 9.300.00 100 ketertiban 

    Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.120.000 9.120.000 100 ketertiban 

    Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.000.000 3.000.000 100 ketertiban 

    Penyediaan alat tulis kantor 4.441.900 4.441.900 100 Pelayanan umum 

    Penyediaan barang cetak dan penggandaan 750.000 750.000 100 Pelayanan umum 

    Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5100000 5100000 100 perencanaan 

    Penyediaan makan dan minum kantor 7.740.000 7.740.000 100 Pelayanan umum 

    Penyediaan jasa tenaga pendukung adm 

perkantoran 

18.000.000 18.000.000 100 perencanaan 

    Rapat-rapat koordinasi dan komunikasi dalam 

daerah 

26.780.000 26.780.000 100 pemerintahan 

    Penyediaan jasa pengamanan dan ketertiban kantor 8.400.000 8.400.000 100 ketertiban 

    Penyediaan jasa pengemudi 12.000.000 12.000.000 100 ketertiban 

   Peningkatan pengembangan 

sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan 

Program peningkatan pengembangan sistem 

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

2.800.000 2.800.000 100  

    Penyususnan pelaporan keuangan semesteran     

    Penyususnan  laporan  akhir  tahun   1.200.000 1.200.000 100 Perencanaan dan keuangan 

    Program perencanaan dan penganggaran 7.490.000 7.490.000 100 Perencanaan dan keuangan 

    Penyusunan renja dan SOPD 3.715.000 3.715.000 100 Perencanaan dan keuangan 

    Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKA-DPPA 3.775.000 3.775.000 100 Perencanaan dan keuangan 

  Persentase pemenuhan pelayanan 

kepada Masyarakat 

Peningkatan fungsi dan kapasitas 

penyelenggaraan pemerintah 

Daerah di wilayah kecamatan 

 95.027.500 95.027.500   

    Monitoring dan evaluasi kegiatan tingkat 

kecamatan cugengang 

5.160.000 5.160.000 100 Pemerintahan 

    Musrenbang tingkat kecamatan 3.300.000 3.300.000 100 Pemerintahan 

 

    Monitoring evaluasi PBB 23.955.000 23.955.000 100 Pemerintahan 



    Kegiatan tim penggerak PKK kecamatan 14.570.000 23.955.000 100 Kesra 

    Pendampingan ADD 8.355.000 23.955.000 100 pemerintahan 

    Peningkatan operasi persamapahan dalam rangka 

menunjang K5 

39.687.500 39.687.500 100 ketertiban 

  Jumlah   210.267.500 210.267.500   
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