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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

istem Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah (SAKIP) dibangun dan 

dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban kinerja 

suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta 

memuatinformasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian 

indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan 

perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 

5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.  

SasaranJangka Menengah Kecamatan Galur yang tertuang dalam Rencana 

Strategis OPD Tahun 2017-2022 adalah mengacu pada Visi Kabupaten Kulon 

Progoyaitu “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, 

tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.Untuk 

mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sebuah misi, yaitu “Mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib 

dan tenteram’’. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Galurmerupakan 

bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Galur yang memuat 

rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.Sasaran dan 

indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 

2017-2022 sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Galur Tahun 2017-2022. 

Dari analisis terhadap dua (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga 

merupakan  indikator   kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur,  dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan 

indikator “Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan” 

dari target 88,32 terealisasi 88,32 dengan capaian kinerja 100 %; 

2. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dengan indikator “Indeks 

Kepuasan Masyarakat” dari target 76,26 terealisasi 76,26 dengan capaian 

kinerja 100 %. 

Kinerja Keuangan Kecamatan Galur pada tahun 2017 sebesar 

Rp.2.188.190.143,00,-atau mencapai 98,67 % dari anggaran sebesar Rp. 

2.217.644.991,88,.Tidak dapat mencapai 100 % karena belanja menyesuaikan harga 

riil yang ada. 
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BAB 

 

 

PENDAHULUAN 

 

  

1. Fungsi Kecamatan  

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja 

pada Kecamatan, menegaskan bahwa Camat mempunyai fungsi pelaksanaan 

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani 

sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Selain itu Camat juga 

menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi: 

1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

2. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

3. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 

4. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

5. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkatKecamatan; 

6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PemerintahanDesa dan 

/atau Kelurahan; dan . 

7. Pelaksanaan  pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnyadan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa 

atau Kelurahan. 

 

Disamping pelaksanaan fungsi diatas, dengan diterbitkannya 

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelimpahan 

Sebagian Kewenangan  dari Bupati  kepada Camat dan Peraturan Bupati 

Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan 

Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan, telah semakin memperjelas 

kewenangan pemerintahan yang dimiliki kecamatan. Keputusan Bupati Kulon 

Progo Nomor 403 Tahun 2012 tentang Kecamatan sebagai Penyelenggara 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) telah menyerahkan 

234 yang berupa Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan ke 

kecamatan. Dari penjelasan tersebut fungsi kecamatan sebagai penyelenggara 

pelayanan masyarakat menjadi semakin meningkat. 
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2. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo  Nomor  14 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang 

selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo  nomor 75 

tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta 

Tata Kerja pada Kecamatan dijelaskan bahwa Tugas Pokok Camat adalah 

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kehidupan bermasyarakat serta pelayanan umum di kecamatan.Dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Camat 

dibantu oleh aparat di tingkat kecamatan yang terdapat di dalam struktur 

organisasi Kecamatan Galur.Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Galur 

yang berada di bawah Camat adalah sebagai berikut : 

1. Sekretariat Kecamatan : 

1) Sub.Bagian Umum  

2) Sub.Bagian Keuangan 

2. Seksi Pemerintahan 

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

5. Seksi Kesejateraan Rakyat 

6. Seksi Pelayanan 

7. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu 

 

Struktur Organisasi Kecamatan Galur Kabupaten Kulon  Progo 

berdasarkan Perda Kab. Kulon Progo Nomor 14 tahun 2016terlampir. 

 

3. Isu Strategis 

Secara umum kondisi urusan yang menjadi tugas dan fungsi 

kecamatan telah dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada kekurangan 

yang menimbulkan permasalahan.Dalam melaksanakan program dan kegiatan 

yang dilaksanakan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian 

diantaranya adalah masalah peningkatan pelayanan OPD. Pelayanan yang 

diberikan Kecamatan Galur sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu untuk 

terus ditingkatkan. Harapan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan  

harus disikapi oleh segenap aparat di Kecamatan Galur. 
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Beberapa permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian di 

Kecamatan Galur antara lain : 

1. Padatnya arus lalu lintas karena akses jalan menuju wilayah Jawa Tengah 

dan Jawa Barat melalui Kecamatan Galur 

2. Pembangunan mega proyek di wilayah selatan berpotensi pada beralihnya 

sebagian fungsi lahan pertanian ke industri dan perdagangan, menuntut 

perlindungan lahan dan optimalisasi produksi pertanian di wilayah 

Kecamatan Galur. 

3. Kerusakan jalan aspal dan saluran irigasi disejumlah ruas jalan yang ada di 

wilayah Kecamatan Galur disebabkan adanya truk penambang pasir 

4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun 

kuantitas yang ada di kecamatan. 

5. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas 

kecamatan seperti gedung/kantor untuk mendukung pelayanan maupun 

untuk operasional layanan, dan peralatan kantor seperti  komputer, printer, 

scan serta kelengkapan untuk pengamanan ruang.   

6. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan/diikuti 

sementara alokasi anggaran di DPA sangat minim sehingga harus dipenuhi 

dengan iuran pegawai misalnya untuk acara Peringatan HUT Kemerdekaan 

RI. 

7. Kondisi geografis Kecamatan Galur.  

Bagian selatan wilayah Kecamatan Galur berbatasan secara langsungdengan 

Samudera Indonesia. Keadaan ini menjadikan Kecamatan Galur rentan 

terhadap tzunami apabila terjadi gempa dengan skala tinggi. 

8. Potensi Kawasan Wisata Pantai Trisik belum mendapatkan perhatian dan 

penanganan serius oleh dinas terkait Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. 

9. Kurangnya penataan fungsi koordinasi dan monitoring terhadap program 

dan kegiatan yang masuk di wilayah Kecamatan Galur baik dari dana APBN, 

APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten yang langsung ke Dinas/ Instansi 

maupun Desa. Biasanya kecamatan hanya mengetahui saat usulan melalui 

forum Musrenbang tingkat kecamatan. Pada tingkat pelaksanaan dan hasil 

ada beberapa kegiatan yang tidak memberitahu kecamatan.    

10.Penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal. Hal ini dibuktikan 

antara lain oleh pembuatan berbagai produk pemerintahan desa yang 

berupa laporan pertanggungjawaban kepala desa dan peraturan desa masih 

sering terlambat sehingga berdampak pada terganggunya pemerintahan 

desa dan pelayanan kepada masyarakat. Belum berfungsinya Badan 

Permusyawarakatan Desa (BPD) sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai 
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mitra Pemerintah Desa sebenarnya Badan Permusyawarakatan Desa (BPD) 

diharapkan mampu menjembatani keinginan masyarakat dengan 

Pemerintah Desa sehingga keinginan itu bisa tersalurkan dengan benar. Hal 

ini terlihat di dalam pembahasan Peraturan Desa (Perdes) yang sering tidak 

tepat waktu. Sehingga akan menghambat dana alokasi desa yang akan 

dicairkan, karena syarat pencairan harus dapat menyelesaikan 5 Perdes 

wajib.Hal yang tampak berpengaruh kuat ialah belum adanya penataan 

kelembagaan BPD sesuai dengan UU No 6 tahun 2015 tentang Desa. Juga 

faktor belum adanya penataan struktur kelembagaan dan pola pembinaan 

kepegawaian  Perangkat Desa.Serta belum sinerginya fungsi-fungsi PTPKD 

dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dalam penyelenggaraan sistem 

pemerintahan desa. 

11.Masih minimnya anggaran operasional kecamatan sehingga 

penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dan pelayanan dasar kepada 

masyarakat belum dapat terlaksana secara optimal, serta untuk 

mengakomodasi komunikasi dan konsultasi dalam rangka pengembangan 

kerja sama antar daerah. 

12.Masih belum terpadunya perencanaan pembangunan dari masyarakat di 

tingkat pedukuhan, desa dan kecamatan. Partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan yang diharapkan mulai dari perencanaan (musrenbangdus), 

seringkali hanya didominasi oleh tokoh-tokoh masyarakat.  

13. Kurang akuratnya data profil, monografi desa dan kecamatan sebagai dasar 

penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini bisa dilihat dari Penyajian 

data dalam profil desa dan kecamatan belum akurat, belum sesuai dengan 

keadaan sebenarnya. Masih ada data-data pada sektor-sektor tertentu dari 

tahun ke tahun hampir tidak mengalami perubahan yang berarti, terutama 

data kemiskinan ( Album Kemiskinan ) sebagai dasar pemberian bantuan 

sosial dari Dinas/Instansi terkait. 

14. Masih lemahnya fungsi pemantauan dan pengendalian pembangunan oleh 

masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih tergantungnya sistem 

pengawasan dan pengendalian pembangunan kepada pemerintah. 

Masyarakat terkesan masih ragu, takut, dan enggan melakukan pelaporan 

apabila adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan. 

15. Penanganan arsip pemerintah belum optimal. Hal ini dikarenakan masih 

terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kearsipan, terbatasnya 

personalia pengelola kearsipan, kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi 

aparat pengelola kearsipan. 
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16. Belum terpenuhinya target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

sesuai waktu yang telah ditentukan. Penyebabnya antara lain adalah 

terjadinya kesalahan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 

terutama dalam hal kenaikan pajak / NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang 

sangat tinggi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga 

memberatkan masyarakat. Disamping itu disebabkan pula oleh karena 

adanya wajib pajak yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Kulon Progo. 

Kemudian juga kinerja aparat pemungut yang rendah, dan 

kesadaranmasyarakat dalam membayar pajak masih kurang.Karenanya 

diperlukan upaya terobosan-terobosan inovatif pada aspek metodologis 

baik dari sudut pandang penarikan maupun dari sudut pandang 

pelunasannya.Disamping itu juga perlunya upaya-upaya peningkatan 

kapasitas perekonomian masyarakat agar memiliki peningkatan daya beli 

yang signifikan. 

17. Pengembangan agrobisnis, agroindustri, Industri Rumah Tangga (IRT)Kecil 

(K) dan Menengah (M) belum  dilaksanakan dengan optimal. Apabila sektor 

ini dapat ditangani secara serius maka diharapkan akan membantu 

peningkatan pendapatan masyarakat. Promosi   lokal melalui beberapa 

media seperti pameran pembangunan sangat perlu dilaksanakan yang akan 

membantu dalam mengembangkan jejaring pelaku usaha. 

18. Terjadinya kerusakan lingkungan akibat terjadinya kesalahan dalam 

pengelolaannya. Misalnya untuk penebangan pohon untuk dimanfaatkan 

kayunya tanpa memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan apabila 

lokasinya berada di daerah rawan bencana alam. 

19. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat. 

Perumahan penduduk yang kebanyakan masih berimpitan dengan kandang 

ternak, penyimpanan air yang tidak tertutup sehingga menjadi sarang 

nyamuk dan sistem pembuangan limbah yang kurang baik.  

20. Masih kurangnya perhatian terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial. Padahal mereka adalah anggota masyarakat juga yang kurang 

beruntung dengan terlahir sebagai orang yang mengalami kekurangan. Oleh 

karena itu sudah sewajarnya apabila pemerintah mulai memperhatikan 

mereka ini. 

21. Belum optimalnya penanganan dan upaya pencegahan korban bencana 

alam. Para korban bencana alam selama ini tidak segera mendapatkan 

bantuan untuk meringankan beban mereka walaupun laporan tentang 

kejadian bencana alam  sudah dilaksanakan dengan segera. Dan apabila 
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upaya pencegahannya dapat dilakukan sesegera mungkin sebenarnya dapat 

meminimalkan terjadinya kerugian/korban bencana alam.Juga perlunya 

penerbitan Peraturan Bupati sebagai Tindak Lanjut Peraturan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo nomor 8 Tahun 2015 tentang penanggulangan 

bencana alam yang memberi keleluasaan managerial pada pimpinan local.           

22. Belum berjalannya kegiatan organisasi kepemudaan dan olah raga secara 

optimal. Di tingkat pedukuhan dan tingkat desa aktivitas kepemudaan dan 

keolahragaan masih kurang. Kalaupun ada sifatnya masih insidentil, 

misalnya kegiatan olah raga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun 

(HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun. 

23. Belum tertanganinya sistem manajemen grup/kelompok kesenian secara 

profesional. Sehingga mereka belum dapat tampil secara baik dan kurang 

menghibur. Apabila dikelola dengan manajemen yang profesional tidak 

menutup kemungkinan hasil dari kegiatan ini dapat menjadi sumber income 

yang cukup untuk menghidupi keluarga pelaku seni tersebut. 

24. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari 

kurangnya pendapatan penduduk, yang akan berpengaruh pada pemenuhan 

kebutuhan gizi seimbang, tingkat pendidikan dan ketrampilan. Hal ini dapat 

dilihat dari data jumlah penduduk miskin yang menerima program-program 

pemerintah seperti : jamkes, raskin, PKH dan sebagainya.  

25. Banyaknya aturan dari pusat yang sulit dilaksanakan oleh pemerintah desa 

namun dipaksa untuk dilaksanakan sehingga sering berbenturan dengan 

masyarakat, misalnya aturan tentang pengisian Kepala Desa atau Perangkat 

Desa. Sehingga perlu sosialisasi dan pendalaman lebih lanjut mengenai 

implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah terutama terhadap 

pemerintah dan masyarakat desa secara langsung. 
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BAB 

 

 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

 A. Tujuan, Sasaran dan Program SKPD 

Tujuan dan Sasaran dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Galur 

2017-2022ditetapkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah 

sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2017-2022  yaitu : 

“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, 

berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa ”.Serta  Misi ke-3yaitu: 

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan 

yang aman tertib dan tenteram”. 

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah tersebut, maka 

ditetapkan tujuan Kecamatan Galur adalah terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan 

pemerintahan umum yang transparan, akuntabeldan partisipatif. 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Kecamatan Galur yang dikaitkan dengan target kinerja dari rumusan awal 

Renstra tahun 2017-2022.  

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diemban 

Kecamatan Galur tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel2.A 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

  Terwujudnya  

  Fasilitasi  

Penyelenggaraan 

Pemerintahan  

umum yang  

transparan,  

akuntabel dan 

partisipatif 

Meningkatnya 

fasilitasi 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

umum 

 

 Mengoptimalkan 

fasilitasi 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

 

Peningkatan  

kualitas kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

kecamatan 

 

Meningkatnya 

pelayanan 

kecamatan 

 Mengoptimalkan 

sistem pelayanan 

umum 

Peningkatan 

kualitas 

pelayanan umum 

 

 

2 
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B. Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Kecamatan Galur 

menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin 

dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2017Kecamatan Galur merencanakan target kinerja 

tahun 2017yang telah sesuai dengan Renstra dan RKT. Adapun ringkasan / ikhtisar 

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 seperti dijelaskan pada tabel  berikut: 

 

Tabel2.B 

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 

No Sasaran Indikator Satuan Target 

1. Meningkatnya Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kecamatan 

Capaian Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Kecamatan 

% 88,32 

2. Meningkatnya kualitas Pelayanan 

Kecamatan 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

Indeks 76,26 

 

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan 

kegiatan Tahun 2017 sebagaimana terlampir. 
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BAB 

 

 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

1. Capaian Kinerja Tahun 2017 

Kecamatan Galur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu 

pada Penetapan Kinerja Kecamatan Galur Tahun 2017 yang telah 

disepakati.Penilaian ini dilakukan untuk evaluasi dan pengukuran capaian kinerja 

dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran 

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil 

pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) 

sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:   

 

Tabel 3.A.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No. 
Interval Nilai Realisasi 

Kinerja 

Kriteria Penilaian 

Realisasi Kinerja 
Kode 

1 91 ≤ 100 Sangat Tinggi  

2 76 ≤ 90 Tinggi  

3 66 ≤ 75 Sedang  

4 51 ≤ 65 Rendah  

5 ≤ 50 Sangat rendah  

 

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh 

Kecamatan Galur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan 

realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan 

sasaran strategis Kecamatan Galur beserta target dan capaian realisasinya dirinci 

seperti dijelaskan pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

3 
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Tabel 3.A.2. Capaian Kinerja Tahun 2017 

 

No Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 
Satuan Target Realisasi Persentase 

Kriteria 

/Kode 

1 

 

 

Meningkatnya     

Fasilitasi   

Penyelenggaraan 

Pemerintahan umum

Capaian 

Peningkata

n Pelayanan 

Kecamatan 

% 88,32 88,32 100  

2 Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

Kecamatan 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Indeks 76,26 76,27 100  

 

Capaian Tahun 2017 ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 

mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Tujuan perbandingan 

ini adalah untuk melihat progress capaian per tahun dan juga untuk mengetahui capaian 

kinerja sampai saat ini terhadap target kinerja pada akhir Renstra seperti pada tabel 

berikut ini : 
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Tabel 3.3 

Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun sebelumnya 

No Indikator 

Kinerja 

Formulasi 

Penghitungan 

Satuan Capaian Tahun Tahun 2017 

2015 2016 Target Realisasi % 

1. Cakupan 

Peningkatan 

Penyelenggar

aan 

Pemerintaha

n Kecamatan 

(Jumlah Sebagian 

Urusan Bupati 

yang dapat 

dilaksanakan 

Kecamatan/Jumla

h Sebagian Urusan 

yang dilimpahkan 

Bupati Kepada 

Camatx100%)+(Ju

mlah Fasilitasi 

kegiatan yang 

dilaksanakan 

/Jumlah fasilitasi 

kegiatan yang 

seharusnya 

dilaksanakan)x100

%+((Jumlah 

dokumen yang 

disampaikan tepat 

waktu/jumlah 

dokumen 

(Profil,Rencana 

Pembangunan 

Tahunan 

Kecamatan)x100)/

3. 

% 87,55 88,31 88,32 88,32 100 

2 Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Hasil Survei SKM Indeks 76,70 84,24 76,26 76,27 100 

 

Secara umum Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya fasilitasi 

penyelenggaraan pemerintahan umum pada Tahun 2017 sebesar 100% dengan 

klasifikasi sangat baik. 

 

Untuk capaian indikator kinerja sampai tahun 2017 dengan Renstra dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 
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Tabel 3.4 

Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan RENSTRA 

Indikator 

Kinerja 

 

Formulasi 

Penghitungan 
Satuan 

Target 

renstra 

2017 

Realisasi Target 

Akhir 2022 

Persentase 

Capaian  

2017 

terhadap 

Target 

Akhir 2022 

Cakupan 

Peningkatan 

Penyelengga

raan 

Pemerintaha

n Kecamatan 

(Jumlah 

Sebagian 

Urusan Bupati 

yang dapat 

dilaksanakan 

Kecamatan/Jum

lah Sebagian 

Urusan yang 

dilimpahkan 

Bupati Kepada 

Camatx100%)+(

Jumlah Fasilitasi 

kegiatan yang 

dilaksanakan 

/Jumlah 

fasilitasi 

kegiatan yang 

seharusnya 

dilaksanakan)x1

00%+((Jumlah 

dokumen yang 

disampaikan 

tepat 

waktu/jumlah 

dokumen 

(Profil,Rencana 

Pembangunan 

Tahunan 

Kecamatan)x10

0)/3. 

% 88,32 88,32 99,26 

 

88,97 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Hasil SKM 2017 Indeks 76,26 76,27 81,26 93,85 

 

Capaian kinerja Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Kecamatansampai dengan tahun 2017berhasil dilaksanakan dengan angka 88,32%  atau 

100 % dari target yang telah ditentukan yaitu 88,32.  
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Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sampai dengan tahun 

2017berhasil dilaksanakan dengan angka 76,27%  atau 100 % diatastarget yang telah 

ditentukan yaitu 76,26. 

 

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 

Capaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Galur diukur dengan 

menggunakan berbagai sumber yang terdiri dari Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM), Penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan ke kecamatan, dan Pelaksanaan 

Fasilitasi kegiatan masyarakat serta Kepatuhan terhadap ketepatan penyampaian 

dokumen. 

 

1. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 

2017yang dilakukan oleh Tim yang dikoordinir Bagian Organisasi Setda. Kab. 

Kulon Progo, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan kepada 

masyarakat yang diberikan oleh instansi pemerintah telah  dilaksanakan dengan 

baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei IKM Tahun 2017Kecamatan  

Galurberpredikat BAIK dengan nilai 76,27.Adapun Hasil Survei Per unsur 

pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 3.5 

Hasil Survei Per unsur pelayanan 

No. Unsur Pelayanan 

1. Persyaratan Pelayanan 

2. Prosedur Pelayanan 

3. Ketepatan waktu pelayanan 

4. Kepastian biaya pelayanan  

5. Kesesuaian pelayanan 

6. Maklumat pelayanan 

7. Kejelasan petugas pelayanan 

8. Kemampuan petugas pelayanan 

9. Kesopanan dan Keramahan Petugas 

10. Kenyamanan Lingkungan 

11. Kepastian Jadwal Pelayanan 

12. Ketersediaan fasilitas/sarana penunjang layanan 

13. Ketersediaan sarana pengaduan 

14. Ketersediaan penunjuk arah/fasilitas 

Sumber : Bagian Organisasi Setda. Kab. Kulon Progo 
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2. Penyelenggaraan Urusan yang dilimpahkan ke Kecamatan Galur 

Pada Tahun 2017 Kecamatan Galur telah dapat melaksanakan urusan 

wajib dan urusan pilihan sejumlah 27 urusan atau sebesar 100% dari 27 urusan 

yang dilimpahkan ke kecamatan. Adapun data capaian (terlampir).Keberhasilan 

capaian ini disebabkan oleh pembagian tugas yang jelas, SDM yang cukup kompeten, 

serta kerjasama yang solid dari semua pegawai di Kecamatan Galur. 

Capaian indikator kinerja output  rata-rata 100 % dari target yang ditentukan, 

dengan realisasi dana sebesar Rp2.188.190.143,00,- dari anggaran sebesar 

Rp.2.217.644.991,88,.Pelaksanaan urusan ini tercapai 100 % sedangkan realisasi 

anggaran 98,67% dengan efisiensi anggaran Rp 29.454.848,88,- 

 

3. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 

Fasilitasiyang dapat dilaksanakan Kecamatan Galur mengacu pada 

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan. Dalam Peraturan 

Bupati tersebut, kegiatan fasilitasi masyarakat yang ada sejumlah 234 kegiatan.Pada 

Tahun 2017 telah dapat dilaksanakan sejumlah 152 fasilitasi. Capaian fasilitasi 

tersebut di laksanakan oleh lima seksi yang ada  di Kecamatan Galur, sesuai dengan 

target kinerja triwulanan yang telah disusun. Adapun capaian fasilitasi per triwulan 

dapat dilihat pada lampiran. 

 

4. Kepatuhan terhadap ketepatan penyampaian dokumen 

Dokumen Kecamatan yang harus disampaikan tepat waktu yaitu Profil 

Kecamatan, dan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK).Dokumen-

dokumen tersebut telah berhasil disusun sesuai waktu yang telah ditentukan, yaitu, 

Profil Kecamatan pada akhir tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan 

(RPTK) segera setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 

tingkat kecamatan dilaksanakan. 

Disamping keempat indikator diatas, pencapaian sasaran meningkatnya 

fasilitasi penyelenggaraan  Tugas Umum Pemerintahan telah memberikan dampak 

yang cukup signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat 

dilihat dari berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesehatan 

masyarakat yang dilaksanakanseperti: 

1. Bedah rumah dan lantainisasi rumah 

2. Pendampingan KK Miskin oleh PNS. 

3. Pendampingan untuk mengatasi bencana banjir. 
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Secara umum keberhasilan capaian kinerja Tahun 2017 didukung dengan 

adanya tugas yang jelas dan kerja sama yang solid dari segenap aparat di Kecamatan 

Galur, para pemangku kepentingan baik di tingkat desa, kecamatan, maupun 

pemerintah daerah serta dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam 

mendukung setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Galur.  
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5. Akuntabilitas Penggunaan Sumber Daya 

 

No. IKU Target Realisasi % Program 
Anggaran 

% 
Target Realisasi 

1 Cakupan Peningkatan 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

Kecamatan 

88.32 88,32 100 Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kecamatan 

174.950.000 172.288.825 98,47 

2 Indeks Kepuasan Masyarakat 76,26 76,27 100 Peningkatan Pelayanan 

Kecamatan 

43.850000 43.651.125 99,54 

 

 

Berdasarkan hasi evalasui capaian kinerja dan keuangan dapat disimpulkan bahwa : 

Capaian kinerja Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan tercapai 100 % sementara keuangan 98,67 % hal ini disebabkan adanya efisiensi 

dalam penggunaan anggaran meliputi : 

1. Penghematan Belanja Alat Tulis Kantor; 

2. Penghematan Belanja Fotocopy; serta 

3. Penghematan Belanja Cetak. 
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BAB 

 

 

PENUTUP 

 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah (SAKIP) dibangun dan 

dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban kinerja suatu 

instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat 

informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator 

kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan 

perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan 

target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.  

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Galur  yang tertuang dalam 

Rencana Strategis OPD Tahun 2017-2022 adalah mengacu pada Visi Kabupaten 

Kulon Progo yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, 

aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”. 

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sebuah misi, yaitu 

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan 

kehidupan yang aman tertib dan tenteram’’. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Galurmerupakan 

bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Galur yang memuat 

rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.Sasaran dan 

indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi 

Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Galur Tahun 

2017-2022. 

Dari analisis terhadap dua (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga 

merupakan  indikator   kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur,  dapat 

disimpulkan bahwa : 

4 
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1. Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan 

indikator “Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan” 

dari target 88,32 terealisasi 88,32 dengan capaian kinerja 100 %; 

2. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dengan indikator 

“Indeks Kepuasan Masyarakat” dari target 76,26 terealisasi 76,26 dengan 

capaian kinerja 100 %; 

Kinerja Keuangan Kecamatan Galur pada tahun 2017 sebesar Rp. 

2.188.190.143,00,-atau mencapai 98,67 % dari anggaran sebesar Rp. 2.217.644.991,88,-

.Kinerja keuangan tidak bisa mencapai 100 % dikarenakan belanja menyesuaikan harga 

pasar.Efisiensi penggunaan anggaran tersebut dilakukan dengan penggunaan anggaran 

sesuai harga riil yang ada. hal ini disebabkan bahwa dalam perencanaan anggaran 

mengacu pada ketentuan Standar Harga Barang dan Jasa yang ada, namun demikian 

dalam ketentuan tersebut mencantumkan harga maksimal/tertinggi. 

 

Galur, 26 Januari 2018 

CAMAT GALUR 

 

 

 

LATNYANA,S.Ag.,M.M.,M.A.P. 

Pembina Tk.I, IV/b 

NIP. 19620216 198503 1 014 
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