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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,  Allah SWT,  atas limpahan 

karuniaNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Kecamatan Longkali Tahun Anggaran 2017 ini dapat tersusun. 

Berdasarkan 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 

Intansi Pemerintah, maka setiap SKPD diamanahkan untuk menyampaikan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir. Dengan dikeluarkannya 

Peraturan Presiden tersebut, pemerintah telah menerapkan suatu sistem 

pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu 

mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi serta misi organisasi. 

LAKIP ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan 

Kinerja Intansi Pemerintah, sebagai sarana untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Longkali dan evaluasi atas pencapaian 

kinerja dalam rangka menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017 berarti 

Kecamatan Longkali telah menyelesaikan tahap awal atau tahun pertama dikaitkan 

dengan implementasi Rencana Strategis 2016-2021. Selama tahun 2017, sejumlah 

capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai dan 

menambah deretan pencapaian yang telah diraih pada tahun-tahun sebelumnya atau 

capaian rencana strategsis sebelumnya. Capaian kinerja  Kecamatan Longkali untuk 
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tahun 2017 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Kecamatan Longkali. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi 

dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan pertanggungjawaban 

kinerja kepada para stakehoders kami. 

Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban 

kinerja serta bermanfaat bagi peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai di 

Kecamatan Longkali.  

 

Longkali, Desember 2017 
Plh Camat Longkali, 

 
 
 

 
H.MARUDIN, S.SOS 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Secara umum Kecamatan Longkali dalam  tahun 2017  telah berhasil melaksanakan 

misi yang diembannya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkannya. Keberhasilan ini dapat diukur dengan berbagai indikator kinerja yang 

ditetapkan.  Sesuai perjanjian kinerja tahunan Kecamatan Longkali, pada tahun 2017 

terdapat 5 (Lima) sasaran strategis dengan 16 indikator kinerja yang hendak dicapai 

dalam upaya pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis 

Kecamatan Longkali Tahun 2016-2021 dengan alokasi anggaran  sebesar 

Rp.7.075.731..426,92  Dalam pelaksanaannya keseluruhan target sasaran strategis 

dapat dicapai realisasi anggaran sebesar Rp.6138705.883,00 atau sebesar 86,76%. 

 

Pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Longkali tergolong berhasil, dengan 

pencapaian sangat baik yaitu keseluruhan sasaran strategis tercapai 100%, Dari 5 

(lima) sasaran dapat disimpulkan bahwa : 

1. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan 

desa/kelurahan, dengan capaian kinerja 100% dengan penyerapan dana 

mencapai Rp. 992.280.087,00 atau 95,43% kategori SANGAT BERHASIL. 

2. Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 

capaian kinerja 100% dengan penyerapan dana mencapai Rp. 516.193.050,00 

atau 99,98%  Kategori SANGAT BERHASIL. 

3. Sasaran 3 Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan, belum 

tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga tidak 

terdapan penyerapan anggaran tetapi pada pelaksanaan kinerjanya mencapai 

100%. 

4. Sasaran 4 Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis, dengan 

capaian kinerja 85% dengan penyerapan dana mencapai Rp. 1.307.478.003,00 

atau 95,73% Kategori SANGAT BERHASIL. 

5. Sasaran ke 5 Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan, dengan 

capaian kinerja 85 % dengan penyerapan dana mencapai Rp.  206.697.000,00 

atau 99,35% Kategori SANGAT BERHASIL. 
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Meskipun demikian, perlu dikritisi bahwa sasaran, program dan kegiatan yang 

dilakukan terdapat beberapa yang belum sepenuhnya memberi kemanfaatan 

(benefit) yang optimal kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan 

kinerja maka dalam periode mendatang pelaksanaan program dan kegiatan di 

Kecamatan Longkali akan difokuskan pada 2 (dua) arahan, yaitu: 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan  Desa/Kelurahan  

2. Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan 

 

Di tahun 2017 ini, Kecamatan Longkali telah mampu membuktikan diri sebagai 

instansi yang dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya serta melaksanakan 

program kegiatan dengan baik. Kecamatan Longkali juga telah memberikan 

kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Paser ”. Namun demikian, 

masih ada beberapa yang belum optimal di berbagai aspek. Keberhasilan yang 

dicapai akan terus dikembangkan, tidak hanya puas dengan apa yang telah dicapai. 

Keinginan berprestasi adalah salah satu indikator dari kebutuhan akan harga diri 

(esteem needs) yang merupakan wujud dari kebutuhan manusia untuk menjadi yang 

terbaik.  

 

Dengan tekad dan semangat kerja yang tinggi maka seluruh komponen 

Aparatur Kecamatan berupaya dengan sungguh – sungguh untuk mewujudkan Visi 

Kecamatan Longkali, dengan demikian harapan masyarakat untuk mendapatkan  

pelayanan yang prima dan dinamis dari Aparatur Kecamatan dapat terwujud. 

 

Longkali,  Desember 2017 
Plh.Camat Longkali, 

 
 
 

 
H. MARUDIN, S.SOS 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam  mencapai  tujuan  dan  cita-cita  bangsa  dan  negara.  Dalam rangka  

itu, diperlukan  pengembangan  dan  penerapan  sistem  pertanggungjawaban yang 

tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraaan pemerintahdan pembangunan 

dapat berlangsung secara berdaya guna,  berhasil guna,bersih dan 

bertanggungjawab serta bebas dari KKN. Oleh karena itu, perlunya penyusunan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain: 

 Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih 

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu 

adanya Laporan Kinerja 

 Untuk melaksanakan Laporan Kinerja perlu dikembangkan Sistem Laporan 

Kinerja 

 Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi 

pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance telah 

dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Kinerja. 

Perwujudan pertanggung jawaban Pemerintah Kecamatan Longkali  menuju  

goodgovernance  dan  cleangovernment  itulah maka  kami berusaha  

menyajikanLaporan  Kinerja  Kantor Kecamatan Longkali  untuk  kegiatan                      

tahun  2017. Laporan  Kinerja  inidisusun  didasarkan  atas  Peraturan Presiden  RI  

Nomor  29  Tahun  2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan  Kinerja  tahun 2017 ini disusun dalam  empat  Bab, yaitu BabI 

merupakan  Pendahuluan,  Bab  II  berisi Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,  Bab  

III  berisi Akuntabilitas Kinerja, dan Bab  IV  adalah Penutup. Dokumen Laporan  

Kinerja  tahun 2017 didasarkan  atas  data  dan  kenyataan  dari  berbagai program 

dan kegiatan yang dihasilkan oleh Kantor Kecamatan Longkali. 
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B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Laporan kinerja merupakan Dokumen yang berisi gambaran perwujudan 

Kinerja Instansi Pemerintah  khususnya Kantor Kecamatan Longkali yang disusun 

dengan maksud agar dapat menyampaikan secara sistematik dan melembaga kepada 

Bupati dan seluruh stakeholder dimana terdapat Hal-hal yang termuat dalam 

Laporan,antara lain: 

 Menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan 

analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, 

hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah-langkah antisipatif yang akan 

diambil. 

 Disertakan uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan 

hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat 

yang diperoleh (akuntabilitas keuangan) . 

 Diuraikan juga secara singkat Renstra dan Renja tahun bersangkutan beserta 

sasaran yang ingin dicapai pada tahun itu dan kaitannya dengan capaian tujuan, 

misi, dan visi. 

Laporan Kinerja ini juga bertujuan menyajikan hasil Evaluasi  kinerja diharapkan 

dapat memberikan feedback untuk: 

• Meningkatkan Mutu Pelaksanaan Pengelolaan Aktivitas organisasi ke arah yang 

lebih baik;  

• Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja organisasi;  

• Memberikan Informasi yang lebih Memadai dalam menunjang Proses 

Pengambilan Keputusan;  

• Meningkatkan Pemanfaatan Alokasi Sumber Daya yang tersedia;  

• Sebagai Dasar Peningkatan Mutu Informasi mengenai Pelaksanaan Kegiatan 

organisasi; 

•  Mengarahkan pada Sasaran dan Tujuan organisasi. 

 

C. KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN 

Kecamatan Longkali  merupakan salah satu  perangkat daerah  Kabupaten 

Paser yang berfungsi sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah 

kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang secara langsung bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Camat menyelenggarakan tugas umumyang meliputi : 

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ; 
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b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

c. Mengoodinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundan-undangan; 

d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

e. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan; 

f. Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan 

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 

dan/atau yang belum dapat di laksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. 

 

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas,Camat melaksanakan kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan 

otonomi daerah, yang meliputi aspek; 

a. Perizinan; 

b. Rekomendasi; 

c. Koordinasi; 

d. Pembinaan; 

e. Pengawasan; 

f. Fasilitasi; 

g. Penetapan; 

h. Penyelenggaran; dan 

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati. 

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Camat menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

b. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 

d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat 

kecamatan; 

f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 

dan/atau yang belum dapat di laksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; 

h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. 

 

 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Kecamatan Longkali 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008 Tentang 
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Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, mempunyai struktur organisasi 

sebagai berikut : 

  Camat 

  Sekretaris 

  Sub Bagian Program Dan Keuangan 

  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

   Seksi Pemerintahan dan Kependudukan 

   Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum 

   Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

   Seksi Kesejahteraan Rakyat 

   Kelompok Jabatan Fungsional 

Struktur Organisasi Kecamatan Longkali sebagaimana Bagan berikut ini : 

Gambar 1 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN 
KABUPATEN PASER 

    

CAMAT 

RIZKY NOVIAR, 

S.STP 

      

           

 

    

        

   

     

  

   

  

  

     

  

 

 

SEKCAM 

H.MARUDIN,S.Sos  

     

  

  

  

        

   

  

  

 
          

 
     

SUBBAG. 

  

SUBBAG. 

 

     

PERC.PROG. & 

KEUANGAN 

FRANSISKA 

IPN,S.SOS 

  

UMUM & KEPEG. 

SYAHRUDIANSYAH,S.SOS 

 
           

 
           

SEKSI 

 

SEKSI 

 

SEKSI 

  

SEKSI 

PEM & DUK 

Drs. RUSTAM  

TIBUM 

HANSAM, SE  

PMD 

RUSMAN DUL, Spd   

KESRA 

H. SAFARUDDIN, Sp 
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Struktur organisasi Kecamatan Longkali terdiri dari: 

- Camat; 

- Sekretariat terdiri dari: 

- Subbag Umum dan Kepegawaian; dan 

- Subbag Program dan Keuangan. 

- Seksi Pemerintahan; 

- Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 

- Seksi Kesejahteraan Masyarakat;dan 

- Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, 

keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas 

satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

- penyelenggaraan urusan umum; 

- penyelenggaraan urusan kepegawaian; 

- penyelenggaraan urusan keuangan; 

- penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi; 

- pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan 

- evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat. 

 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan umum dan kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam 

melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut: 

- penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan 

kepegawaian; 

- penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, 

dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga;  

- penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, 

kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata 

usaha kepegawaian; dan 

- evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian 

Umum dan Kepegawaian. 
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Subbagian Progam dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan keuangan, perencanaan, dan evaluasi, dalam melaksanakan tugas 

mempunyai fungsi: 

- pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan 

laporan keuangan; 

- pengoordinasian penyusunan rencana kerja; 

- penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan 

- evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian 

Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi. 

 

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian dan 

pembinaan penyelenggaraan pemerintahan. Seksi Pemerintahan dalam 

melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

- penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan; 

- perumusan kebijakan teknis pemerintahan; 

- pengoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 

- pembinaan pemerintahan desa; 

- penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan pertanahan; 

- pembinaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa; 

- penyelenggaraan fasilitasi pelayanan pajak bumi dan bangunan; 

- penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan 

yang dilimpahkan; dan 

- evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi 

Pemerintahan. 

 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan  

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan 

pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

- penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 

- perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban; 

- pengoordinasian dan pembinaan ketentraman dan ketertiban; 

- pengoordinasian dan penyelenggaraan penegakan peraturan perundang-

undangan; 

- pengoordinasian dan pembinaan kesatuan bangsa; 
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- pengoordinasian dan pembinaan perlindungan masyarakat; 

- pengoordinasian dan penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan 

bencana; 

- penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang ketentraman dan 

ketertiban yang dilimpahkan; dan 

- evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban. 

 

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan 

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan 

pengoordinasian, pembinaan, dan pengembangan kesejahteraan masyarakat. 

Seksi Kesejahteraan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

- penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat; 

- perumusan kebijakan teknis kesejahteraan masyarakat; 

- pengoordinasian pengembangan pendidikan non formal dan informal; 

- pengoordinasian dan pembinaan seni dan budaya; 

- pengoordinasian dan pembinaan kesehatan dan keluarga berencana; 

- pengoordinasian dan pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak; 

- pengoordinasian pelayanan sosial dan keagamaan; 

- pengoordinasian penanggulangan kemiskinan; 

- pengoordinasian perluasan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja; 

- pengoordinasian dan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan; 

- penyelenggaraan fasilitasi pelayanan bantuan sosial; 

- penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan masyarakat 

yang dilimpahkan; dan  

- evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi 

Kesejahteraan Masyarakat. 

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

kecamatan sesuai dengan keahlian. Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai 

dengan kebutuhan. 

Sedangkan pada Kantor Kelurahan Longkali mempunya striktur Organisasi 

sebagai berikut : 
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Gambar 2 

Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Long Kali 
Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan tugas pokok sebagai berikut : 

 Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah 

Kabupaten/Kota dalam wilayah Kecamatan 

 Lurah Berkedudukan di bawah Camat dan bertanggungjawab kepada 

Bupati/Walikota melalui Camat. 

 

a. Lurah Mempunyai Tugas 

1. Menyusun rencana kegiatan Kelurahan berdasarkan rencana program 

Camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

LURAH 
 

H. M. ARFAH, S.STP 
NIP.19850811 200312 1 003 

SEKRETARIS 
SYAIR PURWANTO 

NIP. 19630609 198703 1 012 

 

 

KASI 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

 

 

MASUNI, S.Sos 
NIP. 19690727 198912 1 004 

KASI PEMERINTAHAN, 

KETERTIBAN DAN 

KETENTRAMAN 

 
 

H. SYARIF ABDILLAH,S.Sos 

NIP. 19760924 2006 1 012 

 

KASI 

PEMBANGUNAN 

MASYARAKAT 

 

 

HUSNIA HADIJAH, 

S.Sos 
NIP.19871025 201101 2007 

Jabatan 

Fungsional 
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2. Membagi tugas, memberi petunjuk, dan mengkoordinir tugas pejabat 

dibawahnya pada Kelurahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing dan menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan 

Kelurahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan 

3. Menyiapkan rancangan penyusunan perumusan penetapan kebijakan 

perencanaan Kelurahan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria yang ditetapkan Pemerintah 

4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan 

5. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Masyarakat 

6. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat 

7. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum 

8. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana sertafasilitas 

pelayanan Umum 

9. Mengendalikan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan 

ekonomi masyarakat 

10. Mengendalikan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan 

pembangunan dan kemasyarakatan 

11. Mengendalikan Pembinaan lembaga social kemasyarakatan dan swadaya 

gotong royong masyarakat 

12. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Kelurahan 

13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat dalam rangka 

penyelesaian masalah atau pengembangan strategi pada Kelurahan 

14. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat pelaksana 

sesuai dengan norma, standar, prosedurdankriteria yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah agar tugas pokok dapat tercapai 

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas dan fungsi 

 

b. Sekretaris Lurah 

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Kelurahan berdasarkan 

rencana program Kecamatan terkait sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas 

2. Membagi tugas, member petunjuk dan mengkoordinir tugas Pejabat di 

bawahnya pada Sekretariat Kelurahan sesuai tugas dan tanggungjawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan 
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3. Menyiapkan bahan penyusunan naskah dinas yang berkaitan dengan 

kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kepegawaian sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

4. Mengendalikan penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah 

(BMD) sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan dan 

kewenangannya. 

5. Mengendalikan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan 

aturan, standar dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan 

kewenangannya 

6. Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan bulanan, laporan 

triwulan, laporan semester dan laporan tahunan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas 

pengelolaan anggaran 

7. Mengendalikan penatausahaan keuangan Kelurahan berdasarkan prinsip 

pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan 

8. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen pelaporan yang meliputi 

laporan evaluasi renja, laporan realisasi program dan kegiatan serta 

laporan lainnya 

9. Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai 

bahan pelaporan, dokumentasi dan publikasi Kelurahan 

10. Menyiapkan bahan administrasi dan pelaporan penerimaan pendapatan 

daerah 

11. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada Pejabat di 

bawahnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah agar tugas pokok dan fungsi Kelurahan 

dapat terlaksana dengan optimal 

12. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

dan fungsi 

 

C. Kasi Pemerintahan, Ketertiban dan Ketentraman 

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 

berdasarkan rencana program Kelurahan sesuai dengan ketentauan yang 

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas 

2. Membagi tugas, memberi petunjuk, dan mengkoordinir tugas bawahan 

pada Seksi Pemerintahan, KetentramandanKetertiban sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab masing-masing dan rencana kegiatan Seksi 
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Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 

3. Menyiapkan rancangan penyusunan perumusan penetapan kebijakan 

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah 

4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Administrasi kependudukan 

5. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Administrasi pertanahan 

6. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Administrasi pajak Daerah dan 

retribusi. 

7. Menyiapkan bahan penyusunan usulan pembentukan, pemekaran dan 

penggabungan RT/RW. 

8. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati di wilayah Kelurahan 

9. Mengendalikan Pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban serta 

pemberian layanan rekomendasi izin pertunjukan dan keramaian di 

wilayah kelurahan 

10. Mengendalikan kegiatan pembinaan ketertiban wilayah dan perlindungan 

masyarakat. 

11. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengolahan, evaluasi dan 

pelaporan profil dan monografi Kelurahan 

12. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan 

pemilu/pilkada 

13. Menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan pada Kasi Pemerintahan, 

Ketentraman dan Ketertiban 

14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dalam 

rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi pada Kasi 

Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 

15. Melaksanakan pembinaan dan menilai kinerjaPejabat dibawahnya sesuai 

dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah agar tugas pokok dapat tercapai 

16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban. 

 

D. Kasi Pembangunan Masyarakat 

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pembangunan Masyarakat berdasarkan 

rencana program Kelurahan sesuai dengan ketentauan yang berlaku 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas 
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2. Membagi tugas, memberi petunjuk, dan mengkoordinir tugas bawahan 

pada Seksi Pembangunan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing dan rencana kegiatan Seksi Pembangunan 

Masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan 

Masyarakat. 

3. Menyiapkan rancangan penyusunan perumusan penetapan kebijakan 

Seksi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 

ditetapkan Pemerintah 

4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan 

kelurahan bersama dengan LPM 

5. Mengendalikan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrembang) tingkat Kecamatan 

6. Mengendalikan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang 

usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan 

7. Mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan, swadaya 

masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi 

tepatguna (TTG); 

8. Mengendalikan pelaksanaan pembinaan penataan pembangunan 

permukiman penduduk 

9. Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan pengawasan pelaksanaan 

pembangunan 

10. Mengendalikan pelaksanaan pemberian layanan rekomendasi persyaratan 

perizinan tertentu yang berhubungan dengan perekonomian dan 

pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

11. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Kasi Pembangunan 

Masyarakat 

12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dalam 

rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi pada Kasi  

Pembangunan Masyarakat 

13. Melaksanakan pembinaan dan menilai kinerja pejabat pelaksana sesuai 

dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah agar tugas pokok dapat tercapai 

14. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

dan fungsi Seksi Pembangunan Masyarakat 
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E. Kasi Kesejahteraan Rakyat 

1. Merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan rencana 

program Kelurahanagar kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat dapat 

terlaksana dengan baik 

2. Membagi tugas, memberi petunjuk, dan mengkoordinir tugas bawahan 

pada Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing dan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat 

3. Menyiapkan rancangan penyusunan perumusanpenetapan kebijakan 

Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria yang ditetapkan Pemerintah 

4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan kerukunan hidup antar 

warga dan antar umat beragama 

5. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendataan terhadap masyarakat 

yang rentan masalah social dan keluarga miskin 

6. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan 

bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan rakyat 

7. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi program pemerintah di 

bidang kesejahteraan rakyat 

8. Mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan 

usaha kesehatan sekolah dan organisasi kemasyarakatan 

9. Mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan / program 

kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana 

10. Mengendalikan pelaksanaan fasilitasi terhadap usaha-usaha 

kesejahteraan rakyat dan penanggulangan korban bencana alam 

11. Menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan rakyat 

kepad aatasan 

12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dalam 

rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi pada Kasi 

Kesejahteraan Rakyat 

13. Melaksanakan pembinaan dan menilai kinerja kepada pejabat pelaksana 

sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah agar tugas pokok dapat tercapai 

14. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
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BAB  II 

PERENCANAAN  DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

A. PERENCANAAN KINERJA 

Perencanaan merupakan suatu proses awal rangakaian proses awal dalam usaha 

untuk mencapai tujuan. Dalam perencanaan hal yang perlu diperhatikan adalah 

lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang 

dan tantangan) suatu organisasi. Perencanaan meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran 

serta cara mencapai tujuan dan sasaran, dan dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. VISI 

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, 

Kecamatan Longkali Kabupaten Paser sebagai organisasi yang berada dalam 

jajaran Pemerintahan Kabupaten Paser perlu secara terus menerus 

mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka 

menangkap peluang menghindari ancaman  dengan membuat terobosan-

terobosan baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang 

terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja  

yang berorentasi pada pencapaian hasil dan manfaat. Sehubungan dengan itu 

Kecamatan Longkali Kabupaten Paser  harus mempunyai visi sebagai cara 

pandang jauh kedepan tentang kemana Kecamatan Longkali Kabupaten Paser 

akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis. Sejalan dengan 

Visi Pemerintah Kabupaten Paser yang tertuang didalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Paser 2016-

2021 adalah  “ Menuju Masyarakat Kabupaten Paser yang agamais,sejahtera 

dan berbudaya” . Berdasarkan visi tersebut maka dirumuskan Visi Kecamatan 

Longkali  sebagai berikut :“Mewujudkan Pelayanan Publik Yang 

Berkualitas menuju masyarakat Kecamatan Longkali yang sejahtera” 

 

2. MISI  

Misi adalah gambaran / rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi, oleh karena itu misi dapat juga disebut 

sebagai landasan kerja suatu organisasi. Sejalan dengan semangat otonomi 

Daerah dan untuk menunjang tugas pokok yang seimbang, guna mewujudkan 

pelayanan prima bagi masyarakat Kecamatan Longkali Kabupaten Paser 

memiliki Misi sebagai berikut : 
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Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan  Pelayanan Publik 

Misi tersebut mengandung makna Kecamatan Longkali mendukung dan siap 

berperan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 

dengan dasar keahlian dan pendidikan yang profesional dilengkapai dengan 

sarana prasarana yang memadai serta sistem dan prosedur pelayanan yang 

jelas serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 

agar tercipta tertib administrasi di lingkungan Kecamatan Longkali. 

Misi 2  : Meningkatkan Koordinasi dan Pembinaan Desa dan Masyarakat 

Misi tersebut mengandung makna Kecamatan Longkali selalu berupaya 

meningkatkan koordinasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta 

berkesinambungan demi terciptanya rasa aman kepada masyarakat serta 

terciptanya suasana yang kondusif didalam melaksanakan pembangunan. 

 

3. TUJUAN 

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan 

sebelumnya,maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan 

operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan merupakan 

hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima 

tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk 

meletakkan kerangka prioritas dengan mengfokuskan arah semua program 

dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Dalam mewujudkan Visi dan 

Misi  maka Tujuan yang diperoleh adalah sebagi berikut : 

1).    Meningkatkan Akses Pelayanan Publik 

2). Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan 

berkelanjutan. 

4. SASARAN 

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah 

Kecamatan Longkali telah  menetapkan  sebanyak  5 (lima) sasaran  yang 

akan dicapai pada tahun 2017 terhadap tujuan untuk mencapai Misi dengan 

rincian sebagai berikut : 

1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa/kelurahan; 

2) Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur; 

3) Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan; 
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4) Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis; 

5) Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan. 

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu 

instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, perjanjian 

kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota 

sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui 

perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota 

sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja 

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang 

tersedia. 

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan 

tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud 

akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang 

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Secara 

terinci perjanjian kinerja Kecamatan Longkali Tahun 2017 yang mengacu pada 

sasaran dan indikator sasaran RPJMD Kabupaten Paser adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 

Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja 

NO SASARAN 
INDIKATOR 

SASARAN 

TARGET 
KINERJA 

SASARAN 

PROGRAM dan KEGIATAN ANGGARAN  

Satuan 

TAH
UN 

  

2017 Rp. 

1 2 3 4 5 6 

1 Meningkatnya 

kualitas 
pelayanan 
publik 
kecamatan dan 

desa/kelurahan 

1).Kriteria Mutu 

Pelayanan atas 
Survey kepuasan 
masyarakat (SKM) 

Nilai 75 

      

  

2).Persentase  
pelayanan administrasi 
kependudukan yang 
selesai tepat waktu 

% 95 

      

  
3).Persentase surat 

permohonan 
pelayanan perijinan 
yang selesai tepat 
waktu 

% 100 Program Penataan administrasi kependudukan   

  

    

1 

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang 
kependudukan       18,000,000.00  

              

  
      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   

  

    
    

1 
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 
listrik       51,000,000.00  

  

    
    

2 
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 
kendaraan dinas/operasional       10,400,000.00  

  
        3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi     141,420,000.00  

  
        4 Penyediaan jasa administrasi keuangan     416,250,200.00  

          5 Penyediaan alat tulis kantor       20,000,000.00  

https://drive.google.com/file/d/0B2vvBcx-oAyeSnBUQ09HSUtnZWc/view?usp=sharing
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        6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan         5,300,000.00  

          7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor       25,000,000.00  

  
        8 Penyediaan peralatan rumah tangga       15,000,000.00  

  

    
    

9 
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 
perundang-undangan         2,372,500.00  

          10 Penyediaan makanan dan minuman       10,000,000.00  

                

2 Meningkatnya 
Kualitas Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

1). Persentase 
pemenuhan sarana 

dan prasarana 
aparatur sesuai 
kebutuhan 

% 80 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   

      1 Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar       17,000,000.00  

      2 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan       26,000,000.00  

      3 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan   

      4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor     448,769,450.00  

            

3 Meningkatnya 
disiplin dan 
kapasitas 
aparatur 

kecamatan 

1).Rata-rata nilai SKP 
aparatur Nilai B 

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
  

  

  

2).Persentase LHP 
ditindaklanjuti     

      

  
              

4 Meningkatnya 

koordinasi dan 
fasilitasi dengan 
dinas teknis 

1).Persentase capaian 

keberhasilan urusan 
pemerintahan umum % 80 

      

  

  2).Persentase capaian 
keberhasilan bidang 

pemberdayaan 
masyarakat desa 

% 80 

      

  

  3).Persentase capaian 
keberhasilan urusan 

kesehatan dan 
kesejahteraan sosial di 
Kecamatan 

%   

      

  

  4).Persentase capaian 
keberhasilan urusan 

ketertiban dan 
perlindungan 
masyarakat 

% 80 

      

  

  5).Persentase kejadian 
kebakaran dan 
bencana  yang 

ditangani 

% 80 

      

  

  6).Persentase capaian 
keberhasilan urusan 

pendidikan, 
kepemudaan dan 
olahraga di 
Kecamatan 

% 80 

      

  

  7). Menurunnya rumah 
tangga miskin 

Desa/K
eluraha

n 
23 

Program Penataan Daerah Otonomi Baru   

          1    Penetapan Tapal Batas Desa       15,475,000.00  

  
              

  

    
     Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Umum   

  
        1    Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ       11,900,000.00  

  
        2    Koordinasi Kerukunan Umat Beragama       20,280,000.00  

  
        3    Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka       25,700,000.00  

          4    Koordinasi dan Fasilitasi FKDM/FKPMKT         3,600,000.00  

  
        5    Koordinasi Desiminasi Informasi Perdesaan       15,550,000.00  

  
        6    Koordinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi         7,725,000.00  

  
              

  

    
    Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Perangkat Daerah Lain   

  

    
    

1 
Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras 
Sejahtera (Rastra)     278,715,045.00  

  
              

  
        Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)   
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        1 Pemeliharaan RTH       61,550,000.00  

                

  

    
    

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 
Tahun 

  

  
        1 Pembangunan gedung sekolah     173,086,408.92  

  

    
    

2 

Pembangunan taman, lapangan upacara dan 

fasilitas parkir         7,920,000.00  

  
        3    Pembangunan Pagar, Urug dan Paving     208,800,000.00  

  
              

  
        Program Upaya Kesehatan Masyarakat   

  

    
    

1 

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi 

Masyarakat Perdesaan   

 

  

  
  Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 
  

  

    
    

1 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan 

Kebakaran     162,319,000.00  

  

    

    Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 

lingkungan   

  

    
    

1 
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan 
kenyamanan lingkungan     244,280,000.00  

  
              

5 Meningkatkan 
percepatan 
pembangunan 
kecamatan  

1).Persentase desa 
yang sudah memiliki 
RPJMDes 

% 75       

            

  2).Persentase usulan 
musrenbang yang 
terakomodir 

% 70       

  
    

      

  
  3).persentase 

meningkatnya 
penyerapan anggaran 

pemerintahan 
kecamatan, 
desa/kelurahan 

% 80       

  

  

    

Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

  

            

  
        1 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (LAKIP) 
        1,800,000.00  

  
            

  
              

  

    
    

Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah (SPIP)         1,530,000.00  

  

    
    

1 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah ( SPIP )   

                

  

    
    Program Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan   

  
        1 Kordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD       14,700,000.00  

  
        2 Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa         4,360,000.00  

  

    
    

3 
Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan 
Desa       13,000,000.00  

  
        4 Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG         4,370,000.00  

  
              

          Program perencanaan pembangunan daerah   

  
        1    Penyusunan RENJA SKPD         1,800,000.00  

  
        2    Evaluasi RENJA SKPD         1,870,000.00  

  
        3    Review dan Revisi Renstra SKPD         7,855,000.00  

  

    
    

   

 

  
  

   

 

  
  Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 

 

 

  
  

 

Pemberdayaan Posyandu 2,710,000.00 

 

  
  

 
Koordinasi dan Fasilitasi Posyantek Kecamatan 4,000,000.00 

  
           Pelaksanaan 10 Program PKK  18,800,000.00 

  
           Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan  15,730,000.00 

  

  J U M L A H 
    

    

  

2,535,937,603.92  
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Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih 

meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama 

(IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. 

Kecamatan Longkali dalam periode 5 tahun ke depan menetapkan IKU adalah 

sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel 2 

Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Longkali Tahun 2016 – 2021 

VISI Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Menuju Masyarakat Kecamatan Longkali yang Sejahtera 
MISI 1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

TUJUAN 1 Meningkatkan Akses Pelayanan Publik 

NO SASARAN RENSTRA IKU FORMULA PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER 

DATA 
1. Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Publik 

Kecamatan dan 
Desa/Kelurahan 

Survey Kepuasaan 
Masyarakat (SKM) 

 
 

 

- Hasil perhitungan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 

tahun 
 
 

 
 

Seksi Pemerintahan 
dan Kependudukan 

Data IKM 

Persentase 

pelayanan 
kependudukan yang 
selesai tepat waktu 

 

 

 
 
1. Penerbitan Surat Pengantar KK  
 2. Penerbitan Surat Pengantar KTP  
 3. Penerbitan Surat Keterangan Domisili  
 4. Penerbitan Surat Pindah  
 5. Rekomendasi Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/Desa  

 6. Penerbitan Surat Surat Keterangan Ahli Waris  
 7. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah  
 8. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu  
 9. Penerbitan Surat Keterangan Tanah  
 10. Surat Keterangan Ahli Waris  

 

Seksi Pemerintahan 

dan Kependudukan 
Data IKM 

Persentase 

Pelayanan Perizinan 
 

 

Seksi Pemerintahan 

dan Kependudukan 
Data IKM 

x Nilai Penimbang 

x 100 

x 100 
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yang selesai tepat 
waktu 

1. Penerbitan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil  
 2. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin Mendirikan Bangunan  
 3. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin Tempat Usaha  
 4. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin Keramaian  

 

2. Meningkatnya kualitas 

sarana prasarana 
Aparatur  

Persentase sarana 

prasarana 
administrasi 
perkantoran yang 

memadai 
 

-  
Sarana prasarana yang tersedia : sarana prasarana yang diperlukan x 

100% 
 

Kasubbag Umum 

dan Kepegawaian 
Dokumen 

kepegawaain 

Persentase sarana 

prasarana pelayanan 
aparatur 
 

Sarana prasarana yang tersedia : sarana prasarana yang diperlukan x 
100% 

Kasubbag Umum 

dan Kepegawaian 
Dokumen 

kepegawaain 

Jumlah sarana 
prasarana pelayanan 
umum yang 

dipelihara 

Jumlah sarana prasarana pelayanan umum yang dipelihara : jumlah 
sarana prasarana pelayanan umum 

Kasubbag Umum 
dan Kepegawaian 

Dokumen 
kepegawaain 

3. Meningkatnya disiplin 
dan kapasitas aparatur 

kecamatan 

Rata-rata nilai SKP 
aparatur 

 
 
 

 

 

Sub Bagian Umum 
dan Kepagawaian 

 

Dokumen 
Kepegawaian 

Persentase LHP 
ditindaklanjuti 
 

 

 

Sub Bagian 
Program dan 
Keuangan/Seluruh 

Kasi 
 

Dokumem 
Keuangan 
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VISI   : Terwujudnya Pelayanan Prima dan pembangunan yang Berkualitas dan Berkeadilan  

 MISI 2  : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Peran Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah  

 TUJUAN 2  : Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan  

NO 
SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI SUMBERDATA 

PENANGGUNG 
JAWAB 

4 Meningkatnya 
koordinasi dan 
fasilitasi dengan Dinas 

Tekhnis 

Persentase capaian 
keberhasilan urusan 
pemerintahan umum 

 
 
 
Jenis kegiatan dalam rangka fasilitasi kegiatan Pemerintahan 
Umum :  
 1. Penamaan rupa-rupa bumi  
 2. Penetaan Tapal Batas  
 3. Fasilitasi kegiatan paskibraka  

 

Data administrasi 
Pemerintahan 
Kecamatan dan 

Kelurahan 

Seksi 
Pemerintahan 
dan 

Kependudukan 

  Persentase capaian 
keberhasilan bidang 
pemberdayaan masyarakat 

Desa 

 
 
 

 
Jenis kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa :  
 1. Pelaksanaan 10 program PKK  
 2. Koordinasi dan penyelenggaraan TTG  
 3. Fasilitasi kegiatan program pengembangan ekonomi 
masyarakat  

 
 

Data bidang 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

Seksi 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

  Persentase capaian 

keberhasilan urusan 
kesehatan dan 
kesejahteraan sosial di 
Kecamatan 

 

  
 
 
Jenis kegiatan dalam rangka fasilitasi urusan kesehatan   
 dan kesejahteraan sosial  :  

 

Data bidang 

Kesejahteraan 
Masyarakat 

Seksi 

Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Seksi 
Kesejahteraan 

Masyarakat 

x 100 

x 100 

x 100 



 

 

23 

 

 

 

Kantor  Kecamatan  Long Kali 

 
Laporan Kinerja Tahun 2017 

 

 

 

 1. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan  
 2. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan program kesehatan dan KB  

 

5 

 
 
 

Meningkatnya 

Percepatan 
Pembangunan 
Kecamatan 

Persentase Desa yang 

sudah memiliki RPJMDes 
 

 Data bidang 

Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa 

Seksi 

Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 
 

 
 

Persentase usulan 
musrenbang yang 
terakomodir 

 

 Data musrenbang Seksi 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

  Persentase meningkatnya 
penyerapan anggaran Desa 

 
 

 Data bidang 
Pemberdayaan 

Masyarakat dan 
Desa 

Seksi 
Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 
x 100 

x 100 

x 100 
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B. PERJANJIAN KINERJA 

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Kantor Kecamtan Longkali terlampir 

pada laporan ini. 
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BAB  III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. CAPAIAN KINERJA SKPD 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan melalui sistem pertenggungjawaban secara periodic. 

Dalam capaian kinerja organisasi, Kantor Camat Longkali untuk setiap  

pernyataan  kinerja  sasaran  strategis Organisasi  sesuai  dengan  hasil  pengukuran  

kinerja organisasi.  Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis  tersebut, 

dilakukan  analisis  capaian  kinerja dengan metode sebagai berikut:  

1. Membandingkan antara rencana dan realisasi kinerja tahun ini ;  

Tabel 3 

Rencana dan Realisasi Kinerja 

NO SASARAN 
INDIKATOR 

SASARAN 

DATA 
CAPAIA

N  
PADA 

TAHUN 
2016 

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke REALISASI pada Tahun 
ke 

Satuan 

TAHUN TAHUN 

2017 
2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
  

  
  

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 

publik 
kecamatan dan 
desa/kelurahan 

1).Kriteria Mutu 
Pelayanan atas 
Survey kepuasan 

masyarakat (SKM) 

                        

2).Persentase  

pelayanan 
administrasi 
kependudukan 
yang selesai tepat 

waktu 

                        

3).Persentase surat 
permohonan 
pelayanan perijinan 

yang selesai tepat 
waktu 

100 % 100 100 100 100 100 94,29 - - - - 

                        

2 

  
  

Meningkatnya 

Kualitas Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

1). Persentase 

pemenuhan sarana 
dan prasarana 
aparatur sesuai 
kebutuhan 

80 % 80 80 80 80 80 98,53 - - - - 

                        

                        

3 

  

Meningkatnya 
disiplin dan 

kapasitas 
aparatur 
kecamatan 

1).Rata-rata nilai 
SKP aparatur B Nilai B A A A A B - - - - 

2).Persentase LHP 

ditindaklanjuti                         

4 Meningkatnya 
koordinasi dan 
fasilitasi 
dengan dinas 

teknis 

1).Persentase 
capaian 
keberhasilan 
urusan 

pemerintahan 
umum 
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  2).Persentase 

capaian 
keberhasilan 
bidang 
pemberdayaan 

masyarakat desa 

                        

  
  
  

  
  
  

  3).Persentase 
capaian 
keberhasilan 

urusan kesehatan 
dan kesejahteraan 
sosial di 
Kecamatan 

                        

  4).Persentase 
capaian 
keberhasilan 

urusan ketertiban 
dan perlindungan 
masyarakat 

                        

  5).Persentase 
kejadian kebakaran 
dan bencana  yang 
ditangani 

                        

  6).Persentase 
capaian 
keberhasilan 

urusan pendidikan, 
kepemudaan dan 
olahraga di 
Kecamatan 

                        

  7). Menurunnya 
rumah tangga 
miskin 

23 
Desa/
Kelura

han 
23 23 23 23 23 97,01 - - - - 

                            

5 
  

  
  
  
  

Meningkatkan 
percepatan 
pembangunan 

kecamatan  

1).Persentase desa 
yang sudah 
memiliki RPJMDes 

75 % 75 80 80 80 80 - - - - - 

                        

2).Persentase 
usulan musrenbang 
yang terakomodir 

70 % 70 80 80 80 80 - - - - - 

                        

  3).persentase 
meningkatnya 

penyerapan 
anggaran 
pemerintahan 
kecamatan, 

desa/kelurahan 

80 % 80 80 80 80 80 98,77 - - - - 

  

                        

 

2. Metode penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Pengukuran Kinerja dengan 

menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. 

Pencapaian kinerja organisasi Kecamatan Longkali dapat terlihat dari pencapaian 

kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Sasaran dan 

indikator kinerja yang ditetapkan telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

Kabupaten Paser sebagaimana tabel berikut. 
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Tabel 4 

Sasaran, Capaian dan Target Kinerja 

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN 

DATA 
CAPAIAN  

PADA 
TAHUN 

2016 

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke 

Satuan 

TAHUN 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 
  

  

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan publik 

kecamatan dan 
desa/kelurahan 

1).Kriteria Mutu Pelayanan atas 
Survey kepuasan masyarakat 
(SKM)        

2).Persentase  pelayanan 

administrasi kependudukan yang 
selesai tepat waktu        

3).Persentase surat permohonan 
pelayanan perijinan yang selesai 

tepat waktu 

100 % 100 100 100 100 100 

2 Meningkatnya 
Kualitas Sarana 
dan Prasarana 

Aparatur 

1). Persentase pemenuhan sarana 
dan prasarana aparatur sesuai 
kebutuhan 

80 % 80 80 80 80 80 

3 
  

Meningkatnya 
disiplin dan 
kapasitas aparatur 

kecamatan 

1).Rata-rata nilai SKP aparatur 
B Nilai B A A A A 

2).Persentase LHP ditindaklanjuti 
              

4 
  
  

  
  
  

Meningkatnya 
koordinasi dan 
fasilitasi dengan 
dinas teknis 

  
  
  
  

  
  

1).Persentase capaian 
keberhasilan urusan pemerintahan 
umum 

       

2).Persentase capaian 
keberhasilan bidang 
pemberdayaan masyarakat desa        

3).Persentase capaian 

keberhasilan urusan kesehatan 
dan kesejahteraan sosial di 
Kecamatan 

       

4).Persentase capaian 

keberhasilan urusan ketertiban dan 
perlindungan masyarakat        

5).Persentase kejadian kebakaran 
dan bencana  yang ditangani 

       

6).Persentase capaian 
keberhasilan urusan pendidikan, 
kepemudaan dan olahraga di 
Kecamatan 

       

7). Menurunnya rumah tangga 

miskin 23 
Desa/Kel

urahan 
23 23 23 23 23 

5 
  

  
  

Meningkatkan 

percepatan 
pembangunan 
kecamatan  

1).Persentase desa yang sudah 

memiliki RPJMDes 
75 % 75 80 80 80 80 

2).Persentase usulan musrenbang 
yang terakomodir 

70 % 70 80 80 80 80 

  3).persentase meningkatnya 

penyerapan anggaran 
pemerintahan kecamatan, 
desa/kelurahan 

80 % 80 80 80 80 80 

 

Jika dilihat dari rencana dan realisasi kinerja tahun ini, berdasarkan alokasi 

anggaran yang tertuang dalam Dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Camat 

Longkali  Tahun Anggaran 2017 dan Dokumen pelaksanaan Anggaran Perubahan 

Tahun anggaran 2017, Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk 

mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tahun 2017 adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel  5 

Capaian Sasaran Tahun 2017 

 

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN 

TARGET KINERJA 
SASARAN 

PROGRAM dan KEGIATAN 
ANGGARAN 

REALISASI 

% 

Satuan 

TAHUN 
    

2017 
Rp. Rp.   

1 2 3 
4 

5 6 7 8 

1 Meningkatnya kualitas pelayanan 
publik kecamatan dan 

desa/kelurahan 

1).Persentase  pelayanan administrasi 
kependudukan yang selesai tepat waktu 

Nilai 75           

2).Persentase surat permohonan pelayanan 
perijinan yang selesai tepat waktu 

% 95 

Program Penataan administrasi kependudukan       

1 

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 18,000,000.00 17,955,000.00 99.75 

2 Koordinasi pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) 

  

  

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
  

  

1 
Penyediaan jasa surat menyurat 

780,000.00 780,000.00 100 

2 
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

77,130,000.00 70,657,289.00 91.61 

3 
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 

12,750,000.00 9,660,900.00 75.77 

4 
Penyediaan jasa administrasi keuangan 

623,174,800.00 613,529,800.00 98.45 

5 
Penyediaan alat tulis kantor 

32,838,505.00 32,838,505.00 100.00 

6 
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

11,752,250.00 
11,752,250.00 

100.00 

7 
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

700,000.00 
700,000.00 

100.00 

8 
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

30,950,000.00 
30,950,000.00 

100.00 

9 
Penyediaan peralatan rumah tangga 

 

 
  

10 
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

3,632,500.00 
3,197,500.00 

88.02 

11 
Penyediaan makanan dan minuman 

18,750,000.00 
18,750,000.00 

100.00 

12 
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 

209,370,000.00 181,508,843.00 86.69 
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Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   
  

  

2 Meningkatnya Kualitas Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

1). Persentase pemenuhan sarana dan prasarana 
aparatur sesuai kebutuhan 

% 80 

1 

Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar 

25,685,000.00 
25,685,000.00 

100.00 

2 
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 

31,873,600.00 
24,763,600.00 

77.69 

3 

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan                                                              
15,000,000.00  

                         
15,000,000.00  100.00 

4 
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 

450,844,450.00 
450,744,450.00 

99.98 

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

      
3 Meningkatnya disiplin dan 

kapasitas aparatur kecamatan 
1).Rata-rata nilai SKP aparatur 

Nilai B           

2).Persentase LHP ditindaklanjuti 

              

4 Meningkatnya koordinasi dan 

fasilitasi dengan dinas teknis 

1).Persentase capaian keberhasilan urusan 

pemerintahan umum 

% 80           

2).Persentase capaian keberhasilan bidang 
pemberdayaan masyarakat desa 

% 80           

3).Persentase capaian keberhasilan urusan kesehatan 

dan kesejahteraan sosial di Kecamatan 

%             

4).Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban 

dan perlindungan masyarakat 

% 80           

5).Persentase kejadian kebakaran dan bencana  yang 

ditangani 

% 80           

6).Persentase capaian keberhasilan urusan 
pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kecamatan 

% 80 Program Penataan Daerah Otonomi Baru       

7). Menurunnya rumah tangga miskin 

Desa/Kelu
rahan 23 1    Penetapan Tapal Batas Desa 15,475,000.00 13,150,000.00 84.98 
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     Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum       

      1    Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ 11,900,000.00 11,900,000.00 100 

      2    Koordinasi Kerukunan Umat Beragama 20,280,000.00 20,280,000.00 100 

      3    Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka 25,700,000.00 24,100,000.00 93.77 

      4    Koordinasi dan Fasilitasi FKDM/FKPMKT 3,600,000.00 3,600,000.00 100 

      5    Koordinasi Desiminasi Informasi Perdesaan 17,125,000.00 16,580,000.00 96.5 

      6    Koordinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi 7,725,000.00 7,447,370.00 96.41 

  
    Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lain       

  

    1 Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) 278,715,045.00 256,175,225.00 91.91 

  
    Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)       

  
    1 Pemeliharaan RTH 61,550,000.00 56,800,000.00 92.28 

  
    

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 
      

  
    1 

Pembangunan gedung sekolah 
173,086,408.92 

173,086,408.00 
100 

  
    2 

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 
7,920,000.00 

7,898,000.00 
99.72 

  
    3 

   Pembangunan Pagar, Urug dan Paving 
208,800,000.00 

208,750,000.00 
99.98 

  

    4 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 

                                           

42,800,000.00                      25,305,000.00  59.12 

  
    

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 
      

  
    1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 

                                           
84,500,000.00                      78,000,000.00  92.31 

  
      Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum       

  

    1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran 162,319,000.00 160,135,000.00 98.65 

  
    Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan       

  

    1 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 244,280,000.00 244,271,000.00 100 

5 Meningkatkan percepatan 
pembangunan kecamatan  

1).Persentase desa yang sudah memiliki RPJMDes 

% 75           

  

2).Persentase usulan musrenbang yang terakomodir 

% 70           
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3).persentase meningkatnya penyerapan anggaran 
pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan % 80 

   Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 

      

      1 

   Pemberdayaan Posyandu 

52,710,000.00 

52,710,000.00 

100 

      2 
   Koordinasi dan Fasilitasi Posyantek Kecamatan 

4,000,000.00 
4,000,000.00 

100 

      3 
   Pelaksanaan 10 Program PKK 

27,400,000.00 
27,320,000.00 

99.71 

      4 
   Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 

21,915,000.00 
21,915,000.00 

100 

      
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan       

      1 
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 

15,050,000.00 15,050,000.00 100 

      Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)       

      1 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP ) 6,436,000.00 6,226,000.00 96.74 

      Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan       

      1 

Kordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD 

14,700,000.00 

14,700,000.00 

100 

      2 
Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa 

4,360,000.00 
4,360,000.00 

100 

      3 
Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa 

13,000,000.00 
12,700,000.00 

97.69 

      4 
Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG 

4,370,000.00 
4,370,000.00 

100 

      Program perencanaan pembangunan daerah       

      1 
   Penyusunan RENJA SKPD 

6,460,000.00 6,460,000.00 100.00 

      2 
   Evaluasi RENJA SKPD 

8,089,000.00 
7,785,000.00 

96.24 

      3 
   Review dan Revisi Renstra SKPD 

7,855,000.00 
7,400,000.00 

94.21 

      
Program Pengembangan data dan informasi 
    

  

  

        Profil desa/kelurahan 
                                           

21,701,000.00  21701000 
                                                              
100.00  

  

  J U M L A H 

        3,137,052,558.92 3,022,648,140.00 

                                                               

96.35  
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Analisis atau uraian atas pencapaian kinerja sasaran strategis sebagaimana tersebut 

diatas adalah sebagai berikut: 

1. Sasaran Strategis 1 :  

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan 

desa/kelurahan. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan pencapaian sasaran   ini adalah Persentase surat permohonan 

pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu adalah 100%. Diperoleh dari survey 

kepuasan Masyarakat (SKM) adalah diatas 75 % dalam proses pelayanan, 

Legalisasi SKBD/SKCK, Legalisasi SKTM, Rekomendasi IMB, Rekomendasi Ijin HO, 

Rekomendasi Keterangan Ahli Waris/Kematian, Rekomendasi Dispensasi Nikah 

yang tepat waktu. Selain itu keberhasilan ini disebabkan telah dilaksanakannya 

pelayanan public dan administrasi perkantoran yang didukung oleh 2 (dua) 

program dan kegiatan yaitu :  

1). Program Penataan administrasi kependudukan dengan : 

a. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang 

kependudukan mencapai target 100%,  kegaiatan ini terlaksana dengan 

baik sesuai dengan ketentuan. 

2). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan : 

a. Tersedianya pengadaan materai guna kelengkapan dalam administrasi 

surat menyurat sebanyak 250 lembar atau tercapai 100%. 

b. Terbayarnya  Telepon, Air, Listrik, Internet dilaksanakan tepat waktu 

selama 12 bulan atau tercapai 100%. 

c. Pemeliharaan dan perawatan mobil operasional  kantor sebanyak 2 Unit 

dari 3 unit kendaraan yang tersedia selama 12 bulan serta pembayaran 

STNK kendaraan Operasinal Kantor sebanyak 2 Unit  dan perizinan 

kendaraan dinas/operasional mencapai 78%. 

d. Terlaksananya rapa-rapat koordinasi dan konsultasi mencapai 80 % baik 

dalam daerah sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) Kali, Ke luar daerah 

dalam propinsi sebanyak 6 (enam) Kali dan luar daerah luar propinsi 

sebayak 2 (dua) kali yaitu Makasar dan Lombok. 

e. Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan selama 12 bulan, dan 

tersusunnya buku laporan keuangan sebanya 2 (dua) jenis buku CALK dan 

LAKIN Kecamatan dan Kelurahan. 

f. Terpenuhinya 34 (tiga puluh empat) jenis alat Tulis Kantor yang memadai 

dari 34 jenis yang ditargetkan atau 100% baik pada kantor Camat dan 

Lurah. 
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g. Penyediaan komponen instalsi listriksebanyak 2 buah sesuai dengan 

ditargetkan. 

h. Tersedianya peraltan dan perlengkapan Kantor berupa Lemari arsip pada 

kantor Camat  dan 2 unit Komputer berserta printer pada KantorLurah 

sesuai dengan target yang diharapkan. 

i. Tersedianya 2 jenis bahan bacaan atau 100% dari yang ditargetkan yaitu 

Surat kabar Kaltim Post dan Tribun. 

j. Terpenuhinya makan dan minum rapat dan tamu selama 12 bulan. 

 

2. Sasaran strategis 2 : 

 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur 

 Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah,   

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan yang 

dimaksud dengan pemenuhan sarana dan prasana aparatur melalui Program 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu dengan terawat dan 

terpeliharanya sarana dan prasana yang menunjang kegiatan aparatur                 

diantaranya : 

a. Terawat dan terpeliharanya asrama pelajar yang memadai  sebanyak 2 unit 

sesuai dengan yang di targetkan dengan menyediakan 2 unit tempat 

penampungan air (Tandon air). 

b. Terawat dan terpeliharanya mobil jabatan sebanyak  2 Unit kendaraan. 

c. Terawat dan terehabilitasinya  gedung kantor dengan tersedianya ruang aula 

pertemuan kantor camat Longkali sebanyak 1 unit, sesuai dengan yang 

ditargetkan serta terawatnya gedung kantor Kelurahan berupa pengecatan 

dinding Kantor Lurah. 

d. Tersedianya perlengkapan rumah jabatan Camat dari target sebanyak 5 Jenis 

sebagai berikut : Lemari pakaian, Tempat tidur, Televisi, kompor gas                          

dan tabung gas. 

 

3. Sasaran strategis ke 3:  

Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan 

 Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran  ini adalah 

Rata-rata nilai SKP aparatur, dimana penilaian skp berdasarkan unsur yang dinilai 

yaitu sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja,masing masing pegawai 

memperoleh penilai diatas 80 atau dengan kategori BAIK. 
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4. Sasaran strategis 4 : 

 Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis 

 Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah 

dengan cara menurunkan rumah tangga miskin dengan mengikutsertakan 

masyarakat dalam kegaiatn pemberdayaan. Berbagai kegiatan pemberdayaan 

melaui program program Pemerintah pusat maupun Kabupaten yang telah 

dicanangkan untuk menurunkan angka kemiskinan telah dilaksanakan melaui 

kegiatan kegiatan dan bantuan stimulan. Melalui Pemerintah Kecamatan sebagai 

Instansi perpanjangan tangan Pemerintah ada beberapa program kegiatan untuk 

membantu menurunkan angka kemiskinan masyarakat diantaranya : 

1) Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan; 

a. Terlaksananya penetapan Tapal Batas Desa, dengan dilakukannya kordinasi  

dalam menentukan titik koordinat batas yang kemudian mempermudah 

dalam pendaftaran pembuatan surat tanah, dan mengurangi terjadinya 

tumpang tindih kepemilikan tanah bagi masyarakat khususnya masyarakat 

dari kalangan pra sejahtera, adapun pelaksanaannya dilakukan di 3 (tiga) 

Desa yaitu Desa Mendik, Sebakung dan Sebakung Makmur, hal ini telah 

sesuai dengan yang telah ditargetkan 84 %. 

2) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan; 

a. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi LPTQ kecamatan, dimana 

dilaksanakan seleksi dan pelatihan bagi tiawah tilawah tingkat Kecamatan 

yang berada di 22 desa dan 1 kelurahan untuk mengikuti MTQ tingkat 

Kabupaten, walaupun pelaksanaan pada tingkat Kabupaten ditunda. 

Peserta yang mengikuti hasil seleksi dan pelatihan mencapai 25 peserta 

melebihi target yang ditentukan, Adapun fasilitasi dalam seleksi dan 

pelatihan tersebut telah disiapkan seragarm bagi peserta yang mengikuti 

kegiatan tersebut sebanyak 34 pasang. 

b. Terlaksananya koordinasi kerukunan umat beragama, dimana untuk 

mempererat tali silahturahim antar semua masyarakat kecamatan Longkali, 

maka telah diselenggarakannya safari Ramadhan antar Kabupaten, 

Kecamatan, Kelurahan dan Desa, dalam menunjang kegiatan tersebut 

disediakan 300 kotak makan dan minum, yang disesuaikan dengan yang 

targetkan. 

c. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Paskibraka, penyiapan peserta 

pasukan pengibar Bendera Merah Putih pada pelaksanaan HUT RI 

sebanyak 36 peserta atau 100%. 
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d. Terlaksananya koordinasi dan Fasilitasi FKDM/FKPMKT, pertemuan rutin 

saling berkoordinasi untuk menekan terjadinya konflik, pertemuan ini 

dilaksanakan 4 (empat) kali dengan disediakannya 30 kotak makan minum, 

yang disesuaikan dengan yang ditargetkan atau 100%. 

e. Terlaksananya Koordinasi Desiminasi Informasi Perdesaan, dilakukannya 

pertemuan antara  Desa, kelurahan dan tokoh masyarakat sebanyak 3 

(tiga) kali dalam 1 Tahun dengan jumlah peserta 55 (lima puluh lima) 

peserta dalam setiap pertemuannya untuk menyampaikan berbagai macam 

informasi. Pelaksanaankegiatannya ini sesuai dengan yang ditargetkan atau 

100%. 

f. Koordinasi Pembakuan Rupa rupa bumi, dilakukannya koordinasi bersama 

pemerintah propinsi dalam hal pendataan Rupa Bumi yang berda pada 

Kecamatan sehingga mengetahu sejarah penamaan Rupa bumi tersebut,   

pelaksanaan tersebut dilaksankan sebanyak 2 (dua) kali, atau sesuai 

dengan yang ditargetkan 100%. 

3) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat                       

Daerah Lain dengan; 

a. Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera 

(Rastra), dengan mendata dan mendistribusikan Beras Sejahtera (RASTRA) 

kepada 511.920 rts atau penerima Beras Sejahtera (RASTRA), sesuai 

dengan jumlah rts yang telah ditargetkan atau 100%. 

4) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan, 

a. Terlaksananya pemeliharaan RTH, dengan menyediakan pengurus RTH 

sebanyak 4 (empat) orang atau 100%. 

5) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan, 

a. Tersedianya bangunan gedung sekolah berupa ruang kelas pada sekolah 

SMK Al_Iklas Longkali sebanya 2 Ruang. 

b. Tersedianya pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parker, 

berupa penimbunan halaman SD sekendui Mendik. 

c. Tersedianya pembangunan Pagar, Urug dan Paving, berupa pengurugkan 

halaman sekolah MTs As_Adiyah Muara Telake. 

6) Program Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. 

a. Tersedianya sarana dan prasarana posyandu berupa pembangunan 

posyandu dan tercapai 100%. 
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7) Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 

a. Terlaksananya prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan, berupa 

pemberian honor kepada petugas sampah sebanyak 2 (dua) orang dan 

penyedian operasinal untuk kendaraan mobil sampah sebanyak 2 Unit. 

8) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan, 

a. Tersedianya Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan 

lingkungan,dengan 10 (sepuluh) petugas Satpol PP, sesuai dengan yang 

ditargetkan atau 100%. Dengan kesiapan tenaga pengendali keamanan 

dan kenyamanan lingkungan selain tanggap dalam hal keamanan dan 

kenyamanan lingkungan tenaga satpol PP ini sangat berpearan atif dalam 

hal tanggap bencana. Dimana telah terjadi bencaana kebakaran 1 kali dan 

bencana kebanjiran pada Desa Sebakung, Sebakung Makmur, Sebakung 

Taka, Petiku dan Kelurahan Longkali, sangat dibutuhkannya tenaga satpol 

PP dalam hal pengungsian masyarakat  maupun pendistribusian bantuan 

bagi para korban. 

9) Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

dengan; 

a. Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan 

Kebakaran,dilakukan perawatan dan pemeliharan kendaraan operasional 

PMK serta penyiapan tenaga PMK sebanyak 6 (enam) orang petugas PMK 

 

5. Sasaran Strategis ke 5 : 

Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan 

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah 

persentase meningkatnya penyerapan anggaran pemerintahan kecamatan, 

desa/kelurahan, sesuai dengan ketentuan. Maksudnya dapat dilihat dari : 

1) Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dengan; 

a. Terlaksananya Pemberdayaan Posyandu, melakukan persiapan keikut 

serta dalam Lomba Posyandu tingkat Kabupaten dengan pembinaan di 3 

(tiga) desa untuk menjadi peserta lomba posyandu, sesuai dengan yang 

ditargetkan atau 100%. 

b. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi psyantek kecamatan, persiapan 

dalam mengikuti Gelar TTG tingkat Kabupaten baik jenis jenis peralatan 

sebagai bahan percontohan dan bahan bahan yang akan dipamerkan 

sesuai dengan yang targetkan atau 100%. 

c. Terlaksanaya 10 Program PKK, pelaksanaan Program PKK kedalam 

beberapa kegiatan diantaranya keikutsertaan dalam kegiatan HKG tingkat 
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Kabupaten SPEM dan Papsmeir pada tingkat Kabupaten, sesuai dengan 

ditargetkan 100%. 

d. Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan,  

pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan ini dihadiri oleh Kepala 

Desa, tokoh masyarakat, muspika dan muspida jajaran Pemerintah 

Kecamatan, dapil wilayah Kecamatan Longkali. Pelaksanaan musrenbang 

tingkat Kecamatan ini  merekap 2.589 usulan yang berasal dari 22 desa 

dan 1 Kelurahan serta usulan dari UPT puskesmas Longkali, Puskesmas 

Mendik, dan UPT Puskesmas Sebakung Taka, selain itu beberapa usulan 

dari UPT Dinas Pendidikan dan BPP Longkali. Kegiatan ini berjalan sesuai 

yang ditargetkan atau 100%. 

e. Terselenggaranya kegiatan pemberian informasi informasi bersifat 

membangun kepada masyarakat baik melalui Pemerintah Kecamatan 

maupun Kelurahan yang sesuai dengan yang ditargetkan atau pmencapai 

100% 

2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan dengan,  

a) Tersusunnya  laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 

dengan tepat waktu sebanyak 10 Buku. Sesuai dengan yang ditargetkan 

atau 100%. 

3) Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 

dengan,  

a) Terselenggaranya Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah ( SPIP ), masih dilakukannya uji coba dalam pengendalian dan 

pengawasan kegiatan dan kinerja OPD kantor Kecamatan Longkali 

4) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

dengan; 

a. Terlaksananya koordinasi dan monitoring Evaluasi ADD, pelaksanaan 

dilakukan kepada 22 Desa yang melalmpaui dari target yang ditentukan 

sebanyak 8 Desa yang ditargetkan, atau sama dengan 100%. 

b. Terlaksananya koordinasi dan penyelenggaraan Lomba Desa, pelaksanaan 

ini diikuti sebanyak 3 (tiga) Desa yang dipersiapkan untuk dapat mengikuti 

Lomba Desa Tingkat Kabupaten. Sesuai dengan yang ditargetkan atau 

100%. 

c. Terlaksanannya Koordinasi dan verifikasi Pengelolaan keuangan Desa, 

pelaksanaan kegiatan ini untuk memberikan pendampingan kepada 22 
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Desa dalam penyusunan APDes dan APBDesP, walaupun . Terlaksana 

sesuai yang ditargetkan atau 100%. 

d. Terselenggaranya koordinasi dan penyelenggaraan TTG, persiapan kepada                    

3 (tiga) desa untuk mengikuti pelaksanaan gelar Teknologi tepat guna 

tingkat Kabupaten di Kecamatan Batu Sopang. Sesuai dengan yang 

ditergetkan atau 100%. 

5) Program perencanaan pembangunan daerah dengan; 

a. Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Kecamatan Longkali dan menetapkan 

dokumen perencanaan yang tepat waktu, sesuai dengan yang ditargetkan 

atau 100%. 

b. Terlaksananya Evaluasi Rencana Kerja SKPD, yaitu dengan melaksanakan 

pengendalian dan evaluasi perencanaan pada pelaksanaan program dan 

kegiatan sebanyak 15 kegiatan dan 43 kegiatan. Sesuai dengan yang 

ditargetkan atau 100%. 

c. Terlaksanannya review dan revisi renstra SKPD, pelaksanaan review 

renstra da revisi renstra dapat diselesaikan walaupun tidak tept waktu 

dikarenakan terkendala beberapa perubahan baik program dan kegiatan 

serta menentukan sasaran strategis dan Indikator kerja utama (IKU). 

 

B. METODE PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, 

dengan cara perhitungan sebagai berikut: 

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau 

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. 

 

 

 

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau 

semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja. 

 

 

 

Realisasi 
Capaian Indikator Kinerja= ------------- x 100 % 

 Rencana 
 
 

Realisasi – (realisas-realisasi) 
Capaian Indikator Kinerja= ---------------------------------------- x 100 % 

 Rencana 
 
 



 

39 

 

 

 

 
Laporan Kinerja Tahun 2017 

Kantor  Kecamatan  Long Kali 

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga 

dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun 

lalu. 

Metode penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Pengukuran Kinerja dengan 

menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Digunakan untuk 

menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator 

kinerja pengukuran keberhasilan sasaran yang telah direncanakan. 

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-

masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran 

dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 

85 sd 100 Sangat Berhasil 

70 sd <85 Berhasil 

55 sd <70 Cukup Berhasil 

0 sd <55 Kurang Berhasil 

 

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja 

sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja 

sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator 

kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 

sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis 

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai 

sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. 

Dari 5 (lima) sasaran dapat disimpulkan bahwa : 

6. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan 

desa/kelurahan, dengan capaian kinerja 100% dengan penyerapan dana 

mencapai Rp. 992.280.087,00 atau 95,43% kategori SANGAT BERHASIL. 
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7. Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 

capaian kinerja 100% dengan penyerapan dana mencapai Rp. 516.193.050,00 

atau 99,98%  Kategori SANGAT BERHASIL. 

8. Sasaran 3 Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan, belum 

tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga tidak 

terdapan penyerapan anggaran tetapi pada pelaksanaan kinerjanya mencapai 

100%. 

9. Sasaran 4 Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis, dengan 

capaian kinerja 85% dengan penyerapan dana mencapai Rp. 1.307.478.003,00 

atau 95,73% Kategori SANGAT BERHASIL. 

10. Sasaran ke 5 Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan, dengan 

capaian kinerja 85 % dengan penyerapan dana mencapai Rp.  206.697.000,00 

atau 99,35% Kategori SANGAT BERHASIL. 

Memperhatikan pengukuran kinerja Kantor  Kecamatan Longkali Tahun 2017 dapat 

kami jelaskan sebagai berikut : 

1. Seluruh Kegiatan yang dilaksanakan mencapai keberhasilan 86.76%,                 

dikarenakan semua kegiatan pada pelaksanaanya dapat terlaksana dengan 

baik, hanya saja terdapat beberapa kegiatan yang tidak berjalan sesuai 

dengan waktu yang dijadwalkan dikarenakan adanya beberpa kendala baik 

perubahan jadwal yang diarahkan oleh Pemerintah Kabupaten atau pun 

kondisi dilapangan (cuaca) yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan 

kegiatan tersebut diantaranya kegiatan MTQ Kabupaten terjadi penundaan dan 

kegiatan penyaluran Rastra dikarenakan kondisi cuaca. 

2. Kami menyadari Terdapat Indikator Kinerja yang masih dalam tatanan output 

saja, belum pada tatanan outcome/hasil guna kegiatan. 

3. Perbaikan akan kami lakukan dan diharapkan disertai perbaikan sistem 

pelaporan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah yang sebaiknya terintegrasi. 
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C. REALISASI ANGGARAN 

PENGUKURAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN SKPD 

Kantor Kecamatan Longkali telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan  

sebagaimana kebijakan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017, 

adapun alokasi dana dan realisasinya sebagai berikut : 

Tabel 6 

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kecamatan Longkali  
Tahun Anggaran 2017 

Uraian Anggaran Realisasi 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 
                                   

15,000,000.00  
                      

12,928,500.00  

Pendapatan Retribusi Daerah 
                                     

15,000,000.00  
                        

12,928,500.00  

BELANJA 
                              

7,075,731,426.92  
                 

6,138,705,883.00  

BELANJA OPERASI 
                                

6,516,261,976.92  

                    

5,579,336,433.00  

Belanja Pegawai 
                               

4,998,155,668.00  
                   

4,162,879,543.00  

Belanja Barang 
                               

1,518,106,308.92  
                   

1,416,456,890.00  

BELANJA MODAL 
                                   

559,469,450.00  

                      

559,369,450.00  

Belanja Modal Peralatan dan 
Mesin 

                                    
60,700,000.00  

                        
60,700,000.00  

Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan 

                                  
498,769,450.00  

                      
498,669,450.00  

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dana kegiatan Kantor Kecamatan 

Longkali Kabupaten Paser, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Angaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 yang tersedia untuk 

membiayai kegiatan belanja Operasi yang berjumlah  Rp.6.516.261.976,92 yang 

terdiri dari Belanja Pegawai Rp.4.998155.668,00 dan Belanja barang 

Rp.1.518.106.308,92 dan belanja modal yang terdiri dari belanja modal peralatan dan 

Mesin Rp.60.700.000,00 belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 

Rp.498.769.450,00. Realisasi Keuangan tahun 2017  sampai dengan 31 Desember 

2017 untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan 
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adalah berjumlah Rp 6138.705.883,00 atau 86,76% dari total anggaran Belanja 

sebesar Rp.7075.731.426,92 

Belanja Operasional adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari Kantor 

Kecamatan Longkali yang memberi manfaat jangka pendek.  

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.6.516261976,92, dan 

telah direalisasikan sebesar Rp.5.579.336.443,00 atau sebesar 85,62%. Jika 

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp.5.472685.645,00 maka dapat 

dilihat bahwa belanja operasi Tahun Anggaran  2017 mengalami  kenaikan sebesar 

1,95%. 

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai 

manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan baik 

dalam bentuk tanah, peralatan, dan mesin,  gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan 

jaringan. 

Pelaksanaan aspek keuangan dilihat dari tertib administrasi pengelolaannya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

ANALISIS KEUANGAN KAITANNYA DENGAN CAPAIAN KINERJA 

Sesuai dengan pengukuran pencapaian kinerja suatu instansi perlu adannya penilaian 

terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan agar diketahui sejauh mana 

capaian program dan kegiatan tersebut dijalankan. Adapun standar pengukuran 

capaian kinerja dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 

Rentang Capaian Kategori 

85 sd 100 Sangat Berhasil 

70 sd <85 Berhasil 

55 sd <70 Cukup Berhasil 

0 sd <55 Kurang Berhasil 

 



 

43 

 

 

 

 
Laporan Kinerja Tahun 2017 

Kantor  Kecamatan  Long Kali 

Kantor Kecamatan Longkali pada tahun 2017 telah melaksanakan 15 program 

dan 41 kegiatan. 

Sesuai dengan tabel diatas pencapaian kerja program dapat disajikan sebagai 

berikut : 

Tabel 7 

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 
Kantor Kecamatan Tahun 2017 

 

No Sasaran Strategis Kategori 
Jumlah 

Program 

1 85 sd 100 Sangat Berhasil 15 Program 

2 70 sd <85 Berhasil  

3 55 sd <70 Cukup Berhasil  

4 0 sd <55 Kurang Berhasil  

 Total 15 Program 

 

Dari hasil capaian kinerja 15 Program dan 41 Kegiatan yang dilaksanakan Kantor 

Kecamatan Longkali tahun 2017 dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa kinerja 

yang dilaksanakan dari 41 kegiatan rata-rata secara fisik 100 % dan realisasi 

Keuangan 86,76% sehingga dapat diasumsikan semua kegiatan sesuai dengan target 

yang dicapai selama periode 1 (satu) Tahun. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Pencapaian target kinerja Kecamatan Longkali Tahun Anggaran 2017 secara 

fisik tercapai 100% dan berdasarkan realisasi keuangan tercapai 86,76 %. Dari hasil 

pencapaian target kinerja tersebut dapat di simpulkan bahwa kinerja dan anggaran 

pada SKPD Kecamatan Longkali telah  di laksanankan dengan baik, efektif dan efisien 

dengan tidak mengurangi kualitas maupun kuantitas dari target yang ditetapkan. 

Berapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja antara lain 

terbatasnya sarana dan prasarana, wilayah kerja yang luas dan sebagian daerah 

masih terpencil belum bisa dilalui dengan kendaraan darat, namun masalah tersebut 

bisa teratasi dengan baik dengan mengambil langkah strategi seperti yang telah 

diuraikan dalam bab sebelumnya. 

Mudah-mudahan beberapa program dan kegiatan yang telah di laksanakan 

oleh pemerintah Kecamatan Longkali dapat memberikan kontribusi guna peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

Demikian Laporan Kinerja ini di susun sebagai cerminan dari rangkaian 

kegiatan pemerintah Kecamatan Longkali Tahun Anggaran 2017 dan semoga 

bermanfaat bagi semua pihak. 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang eksekutif, transparan, 

dan akuntabel, serta berorentasi pada hasil kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama : Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si 

Jabatan : Bupati Paser 

Selanjutnya sebagai pihak pertama, 

 

Nama : Rizky Noviar, S.Stp 

Jabatan : Camat 

Selanjutnya sebagai pihak kedua, 

 

Pihak pertama berjanji kan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

perjanjian lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja pada perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

Tana Paser, 15 Januari 2018 

 

 

 BUPATI PASER             CAMAT 

  Ttd 

 

 

Drs. H.YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.SI                  RIZKY NOVIAR.S.STP 

             NIP.19790507 199810 1 001 


