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BAB I  
 

PENDAHULUAN 
 

A. GAMBARAN UMUM 

1. Letak Wilayah 

Kecamatan Kalikajar merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten 

Wonosobo, terletak antara 7020’40” sampai 7026’47” Lintang Selatan (LS) dan 

109054’08” sampai 110004’32” Bujur Timur (BT), berjarak 10 km dari Ibukota 

Kabupaten Wonosobo dan 115 km dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah 

(Semarang). Dari Ibukota Kecamatan, Desa Butuh mempunyai jarak terjauh di 

antara desa/kelurahan yang lain yaitu sejauh 12,3 km dengan waktu tempuh 

kurang lebih 25 menit dan jarak yang terdekat tentu saja Kelurahan Kalikajar. 

Kemudian dari bukota kabupaten, Desa Maduretno mempunyai jarak terdekat 

11,5 km dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit dan Desa Purwojiwo 

merupakan desa terjauh dengan jarak 19,8 km dengan waktu tempuh kurang 

lebih 30 menit. 

Kecamatan Kalikajar merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Wonosobo 

yang merupakan daerah pegunungan. Secara geografis memiliki luas wilayah 

8,33 ribu hektar atau 8,46 persen dari luas Kabupaten Wonosobo secara 

keseluruhan dengan ketinggian wilayah antara 600-1.300 m di atas permukaan 

laut. 

2. Batas Wilayah 

Sebelah utara :Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo 

Sebelah timur :Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten 

Temanggung 

Sebelah Selatan :Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo 

Sebelah barat :Kecamatan Kaliwiro dan Selomerto Kabupaten Wonosobo 

3. Pembagian Wilayah 

Secara administrasi, Kecamatan Kalikajar terbagi dalam 18 desa dan 1 

Kelurahan, yang terdiri dari 470 Rukun Tetangga (RT), 161 Rukun Warga (RW), 

92 dusun/lingkungan dan 26 dukuh/kampung. Selama dua tahun terakhir tidak 

ada pemekaran wilayah RT maupun RW. Kelurahan Kalikajar memiliki RT 

terbanyak yaitu sebesar 41 RT dan Desa Kalikuning memiliki jumlah RT terkecil 

yaitu hanya sebesar 10 RT. Kemudian Kelurahan Kalikajar dan Desa Butuh 
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mempunyai RW terbanyak yaitu masing-masing sebesar 12 RW dan Desa 

Kalikuning hanya mempunyai 3 RW. Dari 83 dusun/lingkungan, Desa Kalikuning 

,Mungkung dan Wonosari memiliki jumlah dusun terkecil yaitu hanya sebanyak 3 

dusun dan jumlah dusun/lingkungan terbanyak dimiliki oleh Desa Kwadungan  

memiliki 9 dusun. Semua Desa/Kelurahan sudah berbadan hukum dengan status 

definitif .Sampai dengan keadaan akhir tahun 2017 semua desa / kelurahan di 

Kecamatan Kalikajar sudah mempunyai balai desa dan kantor desa . 

4. Penduduk 

Pada tahun 2018 Jumlah Penduduk Kecamatan Kalikajar adalah sebanyak 

58.481 jiwa yang terdiri dari 29.562 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 28.919 jiwa 

berjenis kelamin perempuan dengan rasio jenis kelamin ( sex ratio ) 102 .Angka 

sex ratio ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 , setiap 100 jiwa penduduk 

perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki di Kecamatan Kalikajar .Desa Butuh 

memiliki angka sex ratio terbesar yaitu 111 dan Desa Rejosari memiliki angka sex 

ratio terendah yaitu sebesar 93 . 

Bila dilihat perdesa / kelurahan ,Jumlah Penduduk terbesar terdapat di Desa 

Butuh sebesar 5.718 jiwa , sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Desa 

Kalikuning yaitu sebesar 1.173 jiwa .Kepadatan Penduduk Kecamatan Kalikajar 

tahun 2017 sebesar 702 jiwa per km .Bila dilihat perdesa /kelurahan angka 

kepadatan penduduk cukup bervariasi.Angka kepadatan penduduk yang paling 

tinggi terdapat di Desa Maduretno sebesar 2,168 jiwa per km sedangkan yang 

terendah terdapat di Desa Kwadungan sebesar 281 jiwa per km . 

Komposisi penduduk Kecamatan Kalikajar termasuk penduduk muda .Hal ini 

terlihat dari banyaknya penduduk yang  berada pada kelompok usia muda . Dari 

gambar piramida penduduk terlihat jumlah penduduk tertinggi di kelompok usia 5-

9  tahun sebanyak 4.871 jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di 

kleompok usia 70-74 tahun sebanyak 1.398 jiwa . 

 

B. STRUKTUR ORGANISASI 

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tatakerja 

tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, 

maka struktur susunan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan 

Kalikajar terdiri dari : 
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a. Camat Kalikajar 

b.  Sekretarat Kecamatan 

c. Seksi Pemerintahan  

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

e. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 

f.  Seksi Kesos  

g. Subag Pelayanan Administrasi Terpadu  

 

 

C. KAPASITAS APARATUR KECAMATAN 

Kondisi SDM, menjadi faktor utama yang paling berpengaruh dalam setiap 

pelaksanaan kegiatan dan keberhasilan dalam  pencapaian target dan sasaran 

Program dan kegiatan, Kantor Kecamatan Kalikajar keadaan pada Bulan Januari 

2018  jumlah Pegawai yang berada dibawah pembinaan Kecamatan sejumlah 

26  (Dua Puluh Enam  ) orang, yang terdiri dari : 

a) PNS Kantor Kecamatan sejumlah 18 (dua puluh) orang dan 5  ( Lima  ) orang 

tenaga PHL dengan “Komposisi Pembagian”sebagai berikut  ; 

Jabatan Jumlah 

 Camat 

 Sekcam 

 Staf Sekretaris . 

   Bendahara Rutin  

 Petugas pelayanan surat 

dan administrasi 

 Bendahara Gaji  

 Kasi Pemerintahan 

Staff Seksi Pemrintahan, 

dengan rincian sbb : 

 Staff seksi  pemerintahan 

 Kasi Pemberdayaan 

Masyarakat 

       Staff Kasi PM 

 

1 orang 

1 orang 

2  orang 

1 orang 

1 orang  

 

1 orang  

1  orang 

 

 

3  orang 

1 Orang  

                 1  orang 

 

1  orang  
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.  Kasi Kesos  

 Staf Kesos  

 

 Subag Paten  

 Staff Paten operator 2 dan 2    

staf pelayanan 

 Kasi Tramtib 

Staff Kasi Tramtib (penjaga 

malam) 

 Cleanin service  

 penjaga malam  

 Fultaimer PKK 

                 1  orang 

 

                 1 orang  

4 orang   

 

1 Oarang  

1 Oarang  

 

2 orang  

2 orang  

1 orang  

 

Jumlah 27 Orang 

 

b) PNS di Kelurahan sejumlah 4 (empat) orang , dengan rincian sbb : 

 1 orang lurah 

 1 orang Seklur  

 1 orang Kasi  

 2  orang Staf  

 

Catatan: di kelurahan sudah tidak ada perangkat lagi . 

 

      Rincian PNS menurut pendidikan, golongan sebagaimana tabel dibawah ini : 

Tabel I 

Data Pegawai Kecamatan Kalikajar  

(Keadaan Januari 2018 ) 

 

No Indikator Jumlah  

1 Status  

 a. Status  

 b. Tenaga Kontrak  

 c. GTT/PTT  

 d. Penjaga Malam       2 
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 e. Cleaning Service  2 

 f. Fultaimer PKK      1 

 Jumlah 5 

2 Tingkat Pendidikan    

  a. S-2 1 

  b. S-1 dan D IV 10 

  c. D.III  

 d. D.II - 

 e. D.I - 

  f. SLTA 8 

 g. SLTP 1 

  h. SD 2 

  Jumlah 22 

3 Golongan   

  a. Golongan IV 2 

  b. Golongan III 8 

  c. Golongan II 10 

  d. Golongan I 2 

  Jumlah 22 

4 Jabatan Struktural / 

Fungsional 

  

  a. Eselon II - 

  b. Eselon III 2 

  c. Eselon IV 8 

  d. Jabatan Fungsional  - 

  e. Staf  12 

 f.   Sekdes PNS  

  Jumlah 22 

 

 

Beberapa PNS baik yang menduduki struktural maupun staff masih ada yang 

tidak memiliki kemampuan teknis dasar “pengoperasian komputer”,  hal ini 

sangat mempengaruhi kinerja kantor karena pekerjaan-pekerjaan yang harusnya 
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bisa dilakukan sendiri, harus mengandalkan staff lain untuk bisa 

menyelesaikannya. 

Dari komposisi dan SDM personil Kecamatan Kalikajar seperti yang 

ditampilkan dalam tabel diatas, tentunya, diharapkan sasaran dan target 

kegiatan yang akan dilaksanakan  tahun 2018 dapat tercapai sesuai dengan 

target yang direncanakan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 
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BAB II 
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 
 

A. PERENCANAAN KINERJA 

Visi dan misi  

1. Visi “Terwujudnya Wonosobo Bersatu Untuk Maju, Mandiri Dan Sejahtera 

Untuk Semua” 

Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo, khususnya Kecamatan kalikajar sampai 

dengan tahun 2018. Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten 

berkewajiban mensukseskan program-program yang ada di wilayahnya dan 

sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan wajib 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Bupati 

kepada Camat yang meliputi tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

2. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi 

pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi 

dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik. Dengan misi tersebut, 

diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat 

mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak 

dicapai pada waktu yang akan datang. Untuk mencapai visi, maka visi 

Kecamatan Kalikajar sebagai berikut : 

1) Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara; 

2) Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; 

3) Meningkatkan kemandirian daerah; 

4) Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk 

kesejahteraan yang merata; 

5) Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan 

dalam pembangunan daerah. 
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Dari visi dan misi diatas dijabarkan dalam  Renstra lima tahunan yang telah 

disusun, maka Kecamatan Kalikajar sesuai dengan kedudukan dan tugas camat  

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, 

Camat selain menyelenggarakan tugas umum pemerintahan juga melaksanakan 

sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat. 

 Tugas umum pemerintahan camat  meliputi: 

1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

2. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 

umum; 

3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-

undangan; 

4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan; dan  

7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadiruang lingkup tugasnya 

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan 

Dari rincian tugas umum pemerintahan tersebut, maka disusunlah renstra 

kecamatan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo, sehingga 

dalam menyusun perencanan kegiatan tentunya tidak keluar dari Tugas dan 

kedudukan camat. 

      Tujuan 

Sebagai penjabaran/implementasi misi Kecamatan yang mengacu pada misi 

Kabupaten Wonosobo, maka tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2016 

– 2021 adalah sebagai berikut : 

- Mewujudkan tertib adminitrasi kantor; 

- Terciptanya sarana & prasarana aparatur yang representative;  

- Meningkatkan pelayanan masyarakat yang muah, cepat dan tepat; 

- Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan wilayah Kecamatan 

Kalikajar; 

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan dan 

Desa/Kelurahan yang akuntable; 

Strategi 
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Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam melaksanakan visi dan misi 

organisasi diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan tentang 

pemikiran ke depan secara konseptual, analisis, realistis yang mengakomodir 

tentang langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai/ mempercepat 

pencapaian tujuan. Langkah-langkah strategis yang dapat dilaksanakan antara 

lain : 

1. Bersama-sama stake holder menciptakan suatu kebersamaan untuk 

mencapai tujuan organisasi; 

2. Meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, 

penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan, 

menjaga kualitas & kuantitas sarana prasarana kantor dalam mendukung  

perencanaan & pengendalian serta memperbaiki manajemen keuangan 

organisasi dalam mendukung eksistensi organisasi; 

3. Melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada untuk 

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan; 

4. Mensosialisasikan kepada masyarakat visi dan misi yang ingin dicapai; 

5. Mengendalikan kosistensi pelaksanaan rencana yang telah disiapkan 

sebelumnya, disamping juga untuk mengantisipasi munculnya berbagai 

akses negative sehingga bentuk konsekuensi dari penerapan suatu rencana 

yang telah ditetapkan dan dijalankan. 

Kebijakan 

Kebijakan yang diambil dalam mencapai visi misi Kecamatan Kalikajar yaitu 

sebagai berikut : 

1. Menyiapkan rencana pembangunan daerah yang partisipatif dan responsive 

dengan tetap memperhatikan keselarasan kepentingan local dengan 

kepentingan lain yang lebih luas; 

2. Menyusun usulan anggaran dan memperbaiki manajemen keuangan 

organisasi dengan mendasarkan pada prinsip kehati-hatian, kedisiplinan & 

kepatuhan terhadap ketentuan aturan yang berlaku; 

3. Meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, 

penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan melalui 

kerjasama & koordinasi dengan instansi terkait yang mendukung tupoksi 

Kecamatan Kalikajar terkait dalam melaksanakan sebagian kewenangan 

yang diberikan Bupati Wonosobo kepada Camat; 
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4. Menjaga kecukupan sarana & prasarana kantor baik dari segi berkualitas 

maupun kuantitas; 

5. Meningkatkan koordinasi internal dengan seksi-seksi yang ada di 

Kecamatan; 

6. Menyelenggarakan monitoring & evaluuasi dalam menjaga konsistensi 

pelaksanaan rencana guna mendukung pencapaian sasaran, yang telah 

ditetapkan dengan mengedepankan pola koordinasi yang intensif; 

7. Memberikan informasi kepada instansi terkait tentang visi dan misi 

Kecamatan Kalikajar untuk lebih sinergis dalam penentuan lokasi 

kegiatannya. 

 

B. PERJANJIAN KINERJA 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas, Kecamatan Kalikajar menyusun 

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Program, Kegiatan serta 

anggaran sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Kecamatan 

Kalikajar tahun 2018  sebagai berikut : 

 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
PROGRAM / 
KEGIATAN 

 ANGGARAN  

1 Meningkatnya 
kualitas 
perencaan di 
tingkat 
kecamatan 

1.     Prosentase hasil 
musrenbangkec yang 
ditindaklanjuti 

50% Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

  

-   Penyelenggaraan 
Musrenbangcam 

      30,000,000  

    

2 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan publik 

1. Prosentase 
peningkatan kualitas 
pelayanan publik  

75% Program pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

       
143.175.950 

        Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

259.800.000  

        

Belanja Pegawai  

 

2.499.519.107 

         

    2. Prosentase 
Dokumen Perencana 
Sosbud yang 
terimplementasi  
dalam Kegiatan opd 

75% Program 
Pemberdayaan Fakir 
Miskin  Komonitas 
Adat Terpencil dan 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial  
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30.000.000 

      Fasilitasi Tim 
Penaggulangan 
Kemiskinan  

 

        

            

3 Meningkatnya 
tertib 
administrasi 
kependudukan 

1.   Prosentase 
penduduk wajib KTP 
yang memiliki  KTP 

90% Peningkatan tertib 
administrasi 

  

2.   Prosentase 
kepimilkan KK 

90% -     Peningkatan 
kejelasan prosedur 
pelayanan administrasi 

  

3.   Prosentase 
blangko KTP/KK 
yang tidak rusak 

95% -     Penempatan 4 
karyawan yang khusus 
menangani KTP/KK  

      
4 Meningkatnya 

kualitas 
kesehatan 
masyarakat 

1 Peningkatan 
Cakupan PHBS 
Rumah Tangga 
Sehat  

75% Program Promosi 
Kesehatan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat  
 
Fasilitasi Peningkatan 
Cakupan PHBS Rumah 
Tangga Sehat  

  
 
 
 
 
30.000.000 

    

 

          

5 Meningkatnya 
kualitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
desa 

1.   Prosentase desa 
yang menyelesaikan 
administrasi tepat 
waktu dan sesuai 
ketentuan 

  

-     Program 
peningkatan 
kapasitas aparatur 
pemerintah desa 

  

  
  

  
  

-  Laporan 
kependudukan 
- 

Pertanggungjawaban 
APBDes 

80% 
 
 

90% 
-     Fasilitas Peningkatan 
Kapasitas 
Pemerintahan Desa 

 
 
 
 
60.000.000 

    -  LPPD 90%   

    -  LKPJ 90%   

    -  37 buku wajib desa 50% Peningkatan 
Keberdayaan 
Masyarakat  Desa 

  

    2.   Prosentase desa 
yang melaporkan 
pertanggungjawaban 
keuangan tepat 
waktu dan sesuai 
ketentuan  

  -     Pertemuan Forum 
FKDM 
 
Pemberdayaan 
Perempuan /PKK 

         
40,000,000  
 
95.000.000 

    -  SPJ DTD 90% Fasilitasi Pembinaan 
Kepemudaan  

         
60.000.000  

    -  SPJ Bangub 90%     
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       Program Lingkungan 
Sehat Perumahan  

  

    3.   Prosentase 
swadaya masyarakat 
dalam pembangunan 
desa 

50% 

Fasilitasi Jambanisasi 
Desa  

 
 
100.000.000 
 

        Program Pendidikan 
Politik Masyarakat  
 
Fasilitasi 
Penyelenggaraan , 
Pemantauan dan 
pelaporan pemilihan 
kepala daerah  
 
Fasilitasi Pemilihan 
Kepala Desa 
 
Pelatihan Teknologi 
Tepat Guna Untuk 
Pemberdayaan 
Masyarakat   
 
Program Penciptaan 
Iklim Usaha Kecil 
Menengah yang 
Kondosif 
 
Fasilitasi IUMK 

 
 

25.000.000 

 

 

25.000.000 

 

100.000.000 

 

 

 

50.000.000 

          

6 Meningkatnya 
wawasan 
kebangsaan 
masyarakat 

Prosentase 
partisipasi 
masyarakat  

60% Peningkatan wawasan 
dan pengetahuan 
masyarakat 

  

    - Fasilitasi HUT RI dan 
hari Jadi Wonosobo 
 
Peningkatan Toleransi 
dan Kerukunan dalam 
kehidupan beragama  
 
Program 
Pemberdayaan Fakir 
Miskin Komunitas Adat 
Terpencil  
 
Fasilitasi Tim 
Penanggulangan 
Kemiskinan  
 
Program Peningkatan 
Serta Kepemudaan  
 
Fasilitasi Pembinaan 
Kepemudaan  
 
Program Peningkaatn 
Upaya penumbuhan 
kewirausahaan dan 
kecakapan hidup 

         
90.000.000  
 
 
 
40.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.000.000 
 
 
 
 
 
 
50.000.000 
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pemuda  
 
Pelatihan 
Kewirausahaan bagi 
pemuda  

 
 
100.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meningkatnya 
kualitas 
infrastruktur 
pesesaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.     Pembangunan 
/Rehabilitasi 
Insfrastruktur 
Perdesaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30% 

Program Peningkatan 
Peranan teknologi 
petrenakan  
 
Pelatihan Teknologi 
pembuatan pakan 
ternak  
 
Program peningkatan 
pelayanan publik 
 
Pengembangan 
kebijakan askses dan 
prasarana publik 
 
 
Belanja  Barang Dan 
Jasa  
 
1. Senderan Irigasi Dsn 
Patran Desa Kembaran 
Kalikajar 
 
2.Senderan Irigasi 
Desa Kembaran 
Kalikajar 
 
3.Pengadaan Saluran 
Air Tanah Kering Desa 
Simbang Kecamatan 
Kalikajar 
 

 
 
 
 
100.000.000 
 
 
 
 
 
 
175.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
97.000.000 
 
 
 
97.000.000 
 
 
 

    145.500.000  

. 

  

 
  

     4.Air Bersih Dusun 
Dompon Desa 
Mangunrejo – Kalikajar 
 
5.Pembangunan Irigasi 
Desa Tegalombo 
Kecamatan Kalikajar 
 

174.600.000 
 
 
 
97.000000 

      6 Senderan Irigasi 
Jalan PU Dusun 
Kembara 
 
7 Pengadaan air bersih 
Dsn Bakulan Desa 
Rejosari amatan 
Kalikajar 
 
8. Senderan Irigasi 
Desa Perboto 
Kecamatan Kalikajar 

179.450.000 
 
 
 
145.500.000 
 
 
 
 
 
 
97.000.000 
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9 Pembangunan Spam 
Desa Tegalombo 
Kalikajar - Wonosobo 
Tahab 2 
 

 
 
 
145.500.000 
 
 
 
 
 
 

   
10. Pembangunan 
Rehabilitasi Saluran Air 
Bersih Dukuh 
Tembelang Desa 
Perboto Kecamatan 
Kalikajar 
 

150.350.000 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
11.Rehab Air Bersih 
Ngembel Dusun 
Wonokriyo Desa 
Kembaran Kecamatan 
Kalikajar 
 
12.Senderan Jembatan 
rolak jalan usaha tani 
 
13.Rehabilitasi Saluran 
air minum nguwok kec 
kalikajar 
 
14.Senderan Irigasi 
Desa Simbang 
 
15. Rehabilitasi Di 
Begaluh Kecil 
Kecamatan Kalikajar 
 
16. Senderan Irigasi Di 
Sikiong Serang 
Kelurahan Kalikajar 
 
17. Sarana Air Bersih 
Dsn Cengklok Ds Butuh 
Kec Kalikajar 
 
18. Pembangunan 
Sarana Air Bersih 
Dusun  Wonosari Desa 
Wonosari Kec Kalikajar 
 
19. Rehab Sarana Air 
Bersih Dsn Deles Desa 
Wonosari Kec Kalikajar 
 
20. Rehabilitasi Sarana 
Air Bersih Dusun 
Ngabean Desa 
Maduretno 
 

160.050.000 
 

 

194.000.000 

 

194.000.000 

 

97.000.000 

 

97000000 

 

194.000.000 

 

97.000.000 

 

126.100.000 

 

130.950.000 

 

179.450.000 
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21. Senderan Irigasi 
Dusun  Pangempon 
Desa Lamuk 
 
22. Rehabilitasi Di 
Kertasaba Kecamatan 
Kalikajar 
 
23.  Senderan Irigasi 
Dusun Kebondalem Ds 
Maduretno Kec 
Kalikajar 
 
24. pembuatan jamban 
dan saptitnk komunal 

97.000.000 

 

194.000.000 

 

97.000.000 

 

 

      97.000.000  

 

 

Jumlah   

Belanja  Modal   

3.283.450.000 
 

 

 

 

   1.Aspal Jalan SMP N 
Purwojiiwo simbang 
 
2.Senderan 
Mangunrejo - Cledok 
Kecamatan Kalikajar 
 
3.Aspal Jalan Desa 
Perboto - Desa Kedalon 
 
4.Aspal Jalan 
Purwojiwo –Kwadungan 
 
5.Senderan Jalan 
Lamuk - Kwadungan Di 
lamuk 
 
6.Peningkaatn Jalan 
Kabupaten Sadan - 
Butuh Kidul 
 
7.Aspal Jalan Simbang 
Kalikuning 
 
8.Penataan lingkungan 
ngadiwongso kel 
kalikajar 
 
9.Penataan lingkungan 
kp kalikajar  kel 
kalikajar 
 
10.Peningkaatn Jalan 
Kewengen Ngadisalam 

193.098.000 
 

192.968.000 

 

186.123.000 

 

193.141.000 

192.859.000 

       

192.914.000  

 

          

178.461.000  

            

96.005.000  

          

192.988.000  

          

192.786.000  
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11.Penataan 
Lingkungan Gandok   
 
12.Penataan 
Lingkungan serang 
kalikajar 

          

192.850.000  

            

96.319.000  
 

   13.Peningkatan Jalan 
gandok – kewengen 
 
14.Peningkatan Jalan 
pencil – kalikuning 
 
15.Senderan dan 
Drainase jalan 
Mangunrejo 
 
16.Peningkatan jalan 
mungkung  
karanganyar 
 
17.Lanjutan penataan 
kawasan lingkungan kel 
kalikajar 
 
18.Peningkatan Jalan 
ruas jalan bowongso 
 
19.Pendistrian 
Kecamatan Kalikajar 
 
20.Penataan 
lingkungan ngasinan 
tengah 
 
21.Peningkatan 
lingkungan gentan 
 
22.Peningkatan jalan 
kembaran tegalombo 
 
23.Penataan 
Lingkungan Nirmalasari 
 
24.Peningkatan jalan 
tegalombo- begaluh kec 
kalikajar 
 
25.Senderan jalan 
kalikuning desa 
wonosari 
 
26.Aspal jalan kampung 
ngadisari kel kalikajar 
 
27.Senderan jalan dsn 
jenggeran desa butuh 
kidul 
 
28.Penataan 

          

193.094.000  

          

193.030.000  

            

96.179.000  

          

193.141.000  

          

188.015.000  

          

192.580.000  

          

192.750.000  

          

168.540.000  

     192.935.000  

                

193.042.000  

193.222.000 
 

          

192.920.000  

188.166.000 

 

192.907.000 

 

167851000 
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lingkungan rt 01 rw 11 
kalikajar 
 
29.Penataan 
lingkungan sempol 
 
 
 
30.Pengadaan sarana 
dan prasarana kantor 
 
31.pengadaan alat 
kantor rumah tangga 
kecamatan 

144.806.000 

 

178.342.000 

 

 

72.154.000 

95.920.000 

     

     

     

 

  
 

 

Jumlah 

        

        

     

5.330.106.000 
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BAB III 

 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi 

pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan sasaran strategis 

instansi. Kinerja Kecamatan Kalikajar Tahun 2018 tercantum dalam tingkat 

pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan 

program yang telah ditetapkan.  

 

A. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Kalikajar tahun pencapaian 

indikator 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran 

yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Kalikajar dengan 

realisasinya. Dari hasil Pengukuran Kinerja Kecamatan Kalikajar tahun 2018 

menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja mencapai 88,22 % dari 7 sasaran 

strategis, sebagaimana Tabel Pengukuran Kinerja sebagai berikut : 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI  %  

1 Meningkatnya kualitas 
perencaan di tingkat 
kecamatan 

1.     Prosentase hasil 
musrenbangkec yang 
ditindaklanjuti 

50% 35% 70% 

      

      

2 Meningkatnya kualitas 
pelayanan publik 

1. Prosentase peningkatan 
kualitas pelayanan publik  

75% 80% 107% 

        

          

            

3 Meningkatnya tertib 
administrasi 
kependudukan 

1.   Prosentase penduduk 
wajib KTP yang memiliki  
KTP 

90% 85% 94% 

2.   Prosentase kepimilkan 
KK 

90% 88% 98% 

3.   Prosentase blangko 
KTP/KK yang tidak rusak 

95% 93% 100% 
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4 Meningkatnya kualitas 
kesehatan masyarakat 

1.    Menurunnya 
prosentase prosentase 
kasus dbd,hiv,aids,kaki 
gajah tertangani 

75% 80% 107% 

        

5 Meningkatnya kualitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan desa 

1.   Prosentase desa yang 
menyelesaikan 
administrasi tepat waktu 
dan sesuai ketentuan 

      

      

    -  Laporan kependudukan 80% 80% 100% 

    -  Pertanggungjawaban 
APBDes 

90% 88% 94% 

    -  LPPD 90% 90% 100% 

    -  LKPJ 90% 88% 98% 

    -  37 buku wajib desa 50% 40% 80% 

    2.   Prosentase desa yang 
melaporkan 
pertanggungjawaban 
keuangan tepat waktu dan 
sesuai ketentuan  

  

  

  

    - Laporan Realisasi  DTD 90% 90% 100% 

    -  SPJ Bangub 90% 90% 100% 

            

    3.   Prosentase swadaya 
masyarakat dalam 
pembangunan desa 

50% 35% 70% 

            

6 Meningkatnya wawasan 
kebangsaan masyarakat 

Prosentase partisipasi 
masyarakat  

50% 40% 80% 

        

            

7 Meningkatnya kualitas 
infrastruktur perdesaan 

1.     Prosentase 
peningkatan jalan 

25% 18% 72% 

    2.     Prosentase 
peningkatan irigasi 

30% 20% 67% 

    3. Terpenuhinya 
kebutuhan air bersih  

50% 35% 70% 

    4. Terpenuhinya instalasi 
pembuangan air limbah 

40% 20% 50% 

  88.22% 

 

Jadi capaian kinerja SKPD kami tahun 2018 adalah   88,22  %. Jumlah total 

anggaran untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 

12.725.035.057.,- (dua belas milyard tujuh ratus dua puluh lima juta tiga puluh 

lima ribu lima puluh tujuh rupiah ),  dan sampai akhir tahun 2018, anggaran yang 
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direalisasikan sebesar 12.210.455.928,- (dua belas milyard dua ratus sepuluh 

juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah ) 

  

 

B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas 

Kinerja Kantor Kecamatan Kalikajar untuk tahun 2018 dapat tercermin dalam 

pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan 

kegiatan. Pencapaian Kinerja seluruh sasaran  rata-rata  berhasil mencapai 

88,22 %. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

239/IX/6/8/2003 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menggunakan 

skala pengukuran sebagai berikut : 

- Kurang dari 55  = gagal 

- 55 sampai dengan 70 = cukup baik 

- 71 sampai dengan 85 = baik 

- 86 sampai dengan 100 = sangat baik 

   Nilai capaian tersebut menunjukkan tingkat kinerja Kantor Kecamatan 

Kalikajar, maka dapat diketahui bahwa kinerja Kecamatan Kalikajar pada tahun 

anggaran 2018  secara umum adalah “Sangat Baik”. 

 Apabila ditinjau dari Rencana Lima Tahunan Renstra SKPD, sampai dengan 

tahun ini sasaran kegiatan telah menunjukkan pencapaian kinerja sesuai dengan 

yang direncanakan, namun demikian perlu kami sampaikan adanya kendala dan 

kekuatan yang mempengaruhi masing-masing indikator kinerja yang ada, antara 

lain : 

1. Prosentase hasil musrenbang kec yang ditindak lanjuti 

Pelaksanaan Musrenbangdes/kel yang dilaksanakan oleh desa dan 

kelurahan, pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di Bulan Januari-februari 

dan diakhiri dengan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan, perwakilan 

desa hadir di musrenbang kec dan hasil dari kegiatan ini berupa dokumen 

hasil Musrenbang kec, yang berisi daftar usulan kegiatan prioritas yang akan 

diusulkan pada Musrenbangkab di tahun 2019. Pelaksanaan Musrenbang 

desa/kelurahan dilaksanakan di 19 desa/kelurahan di kecamatan kalikajar 

dengan tingkat kehadiran masyarakat diatas 50 orang, yang mewakili unsur 

lembaga desa, tokoh masyarakat dan perempuan. Indikator keberhasilan 

peningkatan kualitas perencanaan  pembangunan di tingkat kecamatan diukur 
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melalui prosentasi jumlah usulan kegiatan hasil musrenbang kec yang 

direalisasikan pada tahun berikutnya. Hasilnya bahwa dari target 50% dari 

hasil musrenbangbang kecamatan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti 

hanya sekitar 35 % yang teralisasi. Capaian realisasi sebesar 35% ini lebih 

disebabkan karena faktor eksternal yaitu : 

- Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum mempunyai sistem 

perencanaan pembangunan yang baku (belum ada Perda Perencanaan 

Pembangunan Kabupaten); 

- Masih tumpang tindihnya perencanaan pembangunan antara eksekutif 

dan legislative; 

- Lebih banyak realisasi kegiatan melalui aspirasi politik; 

2. Rata-rata lama penyelesaian pengurusan KK dan KTP 

Dari target 15 menit bisa tercapai, hal ini didukung oleh : 

- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 

- Adanya petugas/operator yang khusus menangani KK/KTP 

- Kejelasan informasi prosedur pengurusan KK dan KTP 

Hasilnya bahwa dari target 15 menit untuk pelayanan KK dan KTP, 

realiasinya target waktu ini bisa tercapai, namun demikian kondisi ini tidak 

stabil, terutama untuk layanan KK dan KTP sangat tergantung dari 

konektivitas jaringan SIAK yang di kelola oleh Disdukcapil Wonosobo, 

sehingga apabila layanan jaringan SIAKnya baik maka realisasi percepatan 

layanan dapat lebih baik, akan tetapi jika jaringan SIAK nya lambat atau 

bahkan trouble maka waktu pelayanan KTP/KK akan memakan waktu lebih 

lama bisa sampai 1 -2 hari baru bisa selesai.  

3. Rata-rata lama penyelesaian pengurusan dokumen legalisasi di kecamatan 

Dari target 10 menit bisa terlaksana sesuai target, hal ini didukung oleh : 

- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 

- Adanya petugas/operator yang khusus menangani dokumen legalisasi di 

kecamatan 

- Sistem pelayanan satu pintu 

- Kejelasan informasi prosedur pengurusan dokumen legalisasi di 

kecamatan 

4. Prosentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP 

Dari target 90 % baru tercapai 85 %, hal ini disebabkan : 
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- Banyak wajib KTP yang pergi/bekerja di luar kota/luar negeri 

- Sebagian sudah lanjut usia, sehingga beranggapan bahwa KTP sudah 

yang dimiliki sebelumnya berlaku seumur hidup, sehingga merasa tidak 

perlu perekaman lagi. 

5. Prosentase kepemilikan KK 

Dari target 90 % baru mencapai 80 %, hal ini disebabkan : 

- Masih banyak warga yang tidak melaporkan jika ada perubahan anggota 

keluarga, baik yang datang, pergi, lahir maupun mati 

- Masih ada warga yang beranggapan bahwa identitas kependudukan tidak 

penting 

6. Prosentase blangko KK/KTP yang tidak rusak 

Dari target 95 % baru tercapai 93 %, tingginya kerusakan ini disebabkan : 

- Komputer kadang mengalami eror 

- Listrik padam tiba-tiba 

- Klarifikasi kebenaran dokumen terkadang tidak sesuai 

7. Prosentase menurunnya peredaran narkoba 

Pembangunan kesehatan di Kecamatan Kalikajar diprioritaskan pada upaya 

peningkatan mempersiapkan generasi muda yang sehat, khususnya pada 

penggunaan narkoba di kalangan pelajar. Dari target 75 % dapat tercapai 80 

%, hal ini dapat tercapai, salah satunya dari dukungan organisasi pemuda, 

yang awalnya sasaran hanya pelajar, tetapi bisa menyentuh sampai pelajar 

dan perwakilan pemuda dari masing-masing desa dan kelurahan. 

8. Prosentase desa yang menyelesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan  

Tugas administrasi yang harus diselesaikan oleh desa diantaranya laporan 

kependudukan, pertanggungjawaban APBDes, LPPD, LKPJ dan 37 buku 

wajib desa. Untuk pertanggungjawaban APBDes, LPPD dan LKPJ dari target 

90 % sudah tercapai 94,4 %, hal ini didukung oleh : 

- Tersedianya perangkat desa dengan SDM yang handal 

- Menjadi salah satu syarat permohonan pencairan DTD (Dana Transfer  

Desa ) 

Sedangkan penyelesaian laporan kependudukan dan 37 buku wajib desa 

belum memenuhi target, hal ini disebabkan : 

- Tidak dijalankannya tupoksi dengan baik oleh beberapa perangkat desa 

- Pengelolaan arsip yang kurang baik 
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- Terbatasnya SDM Perangkat Desa 

- Kurang baiknya manajemen Kepala Desa 

9. Prosentase desa yang melaporkan pertanggunngjawaban keuangan tepat 

waktu dan sesuai ketentuan 

Pertanggungjawaban keuangan yang wajib diselesaikan oleh desa 

diantaranya Laporan Realisasi Dana Transfer Desa dan  SPJ Bangub. Untuk 

SPJ Bangub dari target 90 % sudah tercapai 100 %, tapi untuk Laporan 

Realisasi Dana Transfer Desa dari target 90 % sudah tercapai 100 %.  

10. Prosentase swadaya masyarakat dalam pembangunan desa 

Dalam rangka percepatan pembangunan desa harus melibatkan masyarakat 

desa agar masyarakat ikut memiliki dan ikut menjaga aset-aset desa. Di 

Kecamatan Kalikajar, masyarakat sudah dilibatkan sejak proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pemeliharaan. Partisipasi masyarakat ini tercermin 

diantaranya melalui swadaya masyarakat baik berupa dana maupun tenaga. 

Besarnya swadaya masyarakat dari target 50 % baru tercapai 35 %, hal ini 

disebabkan : 

- Kurang tertibnya administrasi desa dalam mencatat besarnya swadaya 

masyarakat 

- Kurang pahamnya penghitungan swadaya masyarakat terutama dalam 

bentuk tenaga 

- Tidak dimasukkannya swadaya masyarakat dalam APBDes 

11. Prosentase peningkatan infrastruktur pedesaan 

Untuk peningkatan jalan dari target 25% baru tercapai 18%, irigasi dari target 

30% baru tercapai 20%, untuk pengadaan air bersih dari target 50% baru 

tercapai 35% serta instalasi pembuangan air limbah dari target 40% tercapai 

realisasi 20%. Pencapaian yang masih rendah, disebabkan : 

- Terbatasnya pagu anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan 

infrastruktur pedesaan; 

- Karena letak geografis yang jauh dari jalur utama, maka ada keengganan 

dari pihak ketiga untuk mengerjakan kegiatan fisik sampai ke desa yang 

secara geografis jauh dan sulit dijangkau; 

- Curah hujan yang tinggi, menyebabkan ketahanan fisik jalan yang cepat 

rusak, sehingga menambah target tidak berkurang tetapi terus 

bertambah;  
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PENUTUP 
 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan  Evaluasi Kinerja Tahun 2018, Dari jumlah 7 (tujuh  ) program 

terdiri dari 22 (dua puluh dua ) kegiatan, Kecamatan Kalikajar menunjukan hasil 

pencapaian kegiatan cukup baik dengan capaian kinerja 88,22% melebihi target 

yang telah ditetapkan. 

Hal-hal yang mempengaruhi dan menjadi masalah dalam pengukuran 

akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan 

antara lain : 

1. Personil Kecamatan belum dapat seluruhnya menjabarkan dan 

mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 

2.  Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang 

bersih (good governance) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan 

sebagainya. 

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi 

kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2018 sudah dirasa 

mengarah kepada tingkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan 

para pegawainya. sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan 

melakukan pemecahan guna tercipta suatu hasil kinerja yang produktif dalam skala 

yang representatif : 

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik 

melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang 

dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai 

dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada 

mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan 

pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. 

2. Adanya kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit 

sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, 
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akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya 

kualitas personil. 

3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 melalui 

kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif 

mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja. 

4.  Visi dan Misi Renstra belum cukup terakomodasi dalam kaitannya dengan 

pelayanan umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, hal ini tercermin 

dari kecilnya anggaran yang disediakan, sementara tugas dan kewenangan 

dalam sektor ini sangat luas. 
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