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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya 

dengan bimbingan, rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja ( LKj ) Kecamatan 

Sawoo Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 ini bisa selesai tersusun sebagai 

bentuk laporan kinerja pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan 

dari Kecamatan Sawoo kepada Pemerintah maupun masyarakat mengenai 

semua program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematik dari 

berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, 

pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan 

pelaporan. 

Kinerja pada instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu 

perencanaan strategic, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan 

kinerja serta berpedoman pada 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 Instansi Pemerintah. Disamping itu Laporan Kinerja (LKj) ini juga 

digunakan sebagai sarana evaluasi dalam pelaksanaan program-program 

pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Sawoo sehingga dapat 

diketahui masalah-masalah dan hambatan - hambatan yang dihadapi dan 

selanjutnya dapat digunakan sebagai tolak ukur dan bahan perencanaan 

maupun keperluan tindaklanjut dimasa yang akan datang agar dapat 

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. 

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan 

Kinerja (LKj) Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Tahun 2020. 

Ponorogo, 
 

CAMAT SAWOO 

 
Drs. SETIYO HARI SUJATMIKO, AP 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 
 

Penyusunan Laporan Kinerja ( LKj ) menjadi salah satu upaya yang 

dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik 

dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan 

pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari 

skema pembelajaran organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan 

kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. 

Penyusunan Laporan Kinerja ( LKj ) ini dilakukan dengan mendasarkan pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara 

transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja 

Kecamatan Sawoo. 

Laporan kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan 

mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran 

pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator 

kinerja Kecamatan Sawoo. 

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2020 

berpedoman pada Renstra baru yaitu Review Renstra 2016-2021. Pada Review 

Renstra 2016-2021 visi misi Kecamatan mengacu pada visi misi Kepala Daerah 

Terpilih. Pada tahun 2020, Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 

menetapkan 2 (dua) sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2020 

yaitu: 

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang 

Administrasi didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja ; 

2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan 

Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kecamatan didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja. 

 
Pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan 

disusun dalam Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 

Tahun 2020. Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 

dibuat untuk melengkapi Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten 

Ponorogo yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah 

daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi 

indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan. 
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Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dalam rangka menciptakan good 

governance di sektor publik yang mana hal tersebut menuntut adanya 

kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, kepentingan 

umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, transparan serta 

akuntabilitas. Di dalam penyusunannya, Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan 

Sawoo Kabupaten Ponorogo senantiasa memperhatikan sasaran serta 

indikator kinerja yang tercantum di dalam indikator kinerja utama (IKU). 

Capaian kinerja Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo selama tahun 

2019 menunjukkan keberhasilan baik pada sasaran meningkatnya Kualitas 

Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan maupun 

pada sasaran Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan. 

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis 

adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut : 

Sasaran Strategis 1 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Capaian 

Predikat 

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 
(SKM) Pelayanan Administrasi 

74 78,39 105,93 Sangat 
Baik 

Sasaran Strategis 2 

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan 
dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di 
Kecamatan 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 
Capaian 

Predikat 

Persentase  (%)  Desa  yang 
meningkat Skor Indeks Desa 
Membangun (IDM) nya 

75 100 100% Sangat 
Baik 

 
Secara keseluruhan, tingkat pencapaian Kinerja Kecamatan Sawoo 

mencapai 100% dan dapat dikategorikan Sangat Baik. 

Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber 

informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi 

kinerja Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo khususnya dan bagi 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo umumnya. 

Beberapa permasalahan / kendala yang dihadapi SKPD dalam 

mencapai tujuan adalah : 

a. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya. 
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b. Tersedianya Struktur Organisasi dengan kejelasan peran masing-masing 

lini/staf maupun pelaksana teknis dan lintas sektor. 

c. Terdapatnya Sistem Informasi yang aktual dalam bidang pelayanan publik. 

d. Terdapatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) digunakan untuk acuan 

dan tolak ukur dalam memberikan pelayanan yang prima kepada 

masyarakat. 

 

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian 

sasaran antara lain : 

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 

2. Belum membudayanya perilaku disiplin dan tertib dalam kehidupan 

masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. LATAR BELAKANG 
 

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa 

(Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi 

setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam 

mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga 

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban 

yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, 

bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

Pada pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menyatakan bahwa asas-asas 

umum penyelenggaraan negara salah satunya menekankan pada asas 

akuntabilitas, oleh karena itu dalam penjelasan mengenai pasal tersebut 

dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan 

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. 

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat 

dengan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung 

jawabnya. Setiap pejabat dituntut untuk dapat bertanggungjawab dan 

mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas, 

wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Sawoo 

merupakan aktualisasi dari semangat menyeluruh untuk mewujudkan dan 

mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu diharapkan dengan disusunnya 

LKj akan tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan 

pelayanan publik sesuai yang diharapkan masyarakat yang akhirnya 

tercipta adanya good governance. 

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan 

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 Instansi 

Pemerintah. 
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B. GAMBARAN UMUM 

1. Kondisi Geografis 

Secara geografis, Kecamatan Sawoo terletak di ketinggian 103 meter 

sampai dengan 980 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah 

124,7020 Km2 yang secara administratif terbagi dalam 14 desa yaitu : 

1. Desa Tumpuk 

2. Desa Pangkal 

3. Desa Tumpakpelem 

4. Desa Tempuran 

5. Desa Sriti 

6. Desa Temon 

7. Desa Sawoo 

8. Desa Prayungan 

9. Desa Tugurejo 

10. Desa Grogol 

11. Desa Ketro 

12. Desa Kori 

13. Desa Bondrang 

14. Desa Ngideng 

Batas fisik wilayah Kecamatan Sawoo : 

Batas fisik : Sebelah utara : Kecamatan Mlarak dan 

Kecamatan Sooko 

Sebelah timur : Kabupaten Trenggalek 

Sebelah selatan  : Kabupaten Trenggalek 

Sebelah barat : Kecamatan Sambit 

 
Tabel 1.1 

Banyaknya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW),dan 
Dusun Dirinci Menurut Desa di Kecamatan Sawoo 

Tahun 2018 

 
 

DESA 
RUKUN 

TETANGGA 
(RT) 

RUKUN 
WARGA 

(RW) 

 

DUSUN 

TUMPUK 33 9 4 

PANGKAL 58 19 4 

TUMPAKPELEM 27 9 3 

TEMPURAN 54 19 4 
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SRITI 28 9 4 

TEMON 58 19 4 

SAWOO 64 13 5 

PRAYUNGAN 34 7 3 

TUGUREJO 15 4 2 

GROGOL 60 19 8 

KETRO 11 5 2 

KORI 23 11 3 

BONDRANG 16 8 4 

NGINDENG 22 10 4 

JUMLAH 503 161 54 
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GAMBAR 1 

PETA KECAMATAN SAWOO 
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2. Kondisi Demografis 

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan  

Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Sawoo 

sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sejumlah 56.365 jiwa yang 

terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 27.746 jiwa dan penduduk 

perempuan sejumlah 28.619 Jiwa. 

Rincian data jumlah penduduk di Kecamatan Sawoo dapat disajikan 

sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini : 

 
Tabel 1.2 

BANYAKNYA KEPALA KELUARGA DAN PENDUDUK 

DIRINCI MENURUTJENIS KELAMIN DAN DESA 

DI KECAMATAN SAWOO TAHUN 2018 
 
 

DESA 
PENDUDUK 

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

TUMPUK 2.300 2.032 4.040 

PANGKAL 3.089 3.139 6.228 

TUMPAKPELEM 1.689 1.675 3.364 

TEMPURAN 2.650 2.606 5.256 

SRITI 1.648 1.650 3.298 

TEMON 3.279 3.373 6.652 

SAWOO 3.625 3.835 7.460 

PRAYUNGAN 1.760 1.860 3.620 

TUGUREJO 768 824 1.592 

GROGOL 3.611 3.729 7.340 

KETRO 464 478 942 

KORI 1.147 1.343 2.490 

BONDRANG 857 922 1.779 

NGINDENG 1.151 1.153 2.304 

JUMLAH 27.746 28.619 56.365 
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Jumlah Penduduk 

- Jumlah laki – laki 

- Jumlah perempuan 

Jumlah penduduk seluruhnya 
 
 

 

3. Kondisi Ekonomi 

Potensi Unggulan Kecamatan Sawoo 

Potensi Pertanian, Perikanan, dan Peternakan berada di sebagian 

besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Sawoo. Sedangkan potensi 

industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri 

kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan 

Kecamatan Sawoo serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa 

menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada 

kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor 

pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan 

kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya 

alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya 

manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan 

makna visi Kabupaten Ponorogo. 

 
4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan 

memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas 

Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, 

kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan 

potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah 

kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana 

mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu 

memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

semakin berkembang. 

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat 

Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Ponorogo 

Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan 

: 27.746 Jiwa 

: 28.619 Jiwa 

: 56.365 Jiwa 
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Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah 

kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai 

wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Sawoo berupaya 

meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, 

akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses 

mekanisme perancanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya 

Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang 

menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian 

urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar 

mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. 

Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati 

yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh 

masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses 

perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan 

partisipasi dalam pengambilan keputusan. 

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas  Pokok 

dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 

Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten 

Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten 

sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja 

tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun 

rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai 

berikut : 

1. Tugas 

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum; 

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum; 

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan 

Peraturan Bupati; 
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e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana 

umum; 

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan 

kelurahan; 

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja 

Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; 

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

 
2. Fungsi : 

a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan 

rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan 

rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan; 

b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah; 

c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di 

wilayah kerjanya; 

d. Pelaksanaan koordinasi dan sinskronisasi perencanaan dengan 

SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya; 

e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

kecamatan; 

f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada 

Bupati; 

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; dan 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

 
 

Adapun Organisasi Kecamatan terdiri atas : 

a. Camat 

1. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati 

untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan kabupaten : 

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum; 

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat; 
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c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum; 

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda 

dan Peraturan Bupati; 

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan 

sarana umum; 

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di 

tingkat kecamatan; 

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan 

desa dan kelurahan; 

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh 

unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di 

kecamatan; 

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh 

peraturan perundang-undangan. 

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada angka (1), Camat mempunyai fungsi : 

a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam 

penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai 

dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan 

rencana anggaran kecamatan; 

b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah; 

c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi 

vertikal di wilayah kerjanya; 

d. Pelaksanaan koordinasi dan sinskronisasi perencanaan 

dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya; 

e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

kecamatan; 

f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 

kepada Bupati; 

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan 

tugas dan fungsinya; dan 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Bupati. 
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b. Sekretariat Kecamatan 

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi penyusunan strategis kecamatan, evaluasi dan 

pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, 

keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan. 

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada angka (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi : 

a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja 

kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi 

secara terpadu; 

b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif; 

c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan 

Kecamatan; 

d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; 

e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, 

ketatalaksanaan dan kepustakaan; 

f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor; 

g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan 

dinas; 

h) Penyusunan data statistik dan pelaporan; 

i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan; dan 

j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

camat. 

 
Sekretariat kecamatan terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan 

Pelaporan. 

 
Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan 

administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian. 

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian mempunyai fungsi : 
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1) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum 

dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan; 

2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan 

kantor; 

3) Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan 

kebutuhan perlengkapan kantor; 

4) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset 

daerah di lingkungan Kecamatan; 

5) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan 

dinas; 

6) Pengelolaan administrasi dan pembinaan 

kepegawaian di lingkungan Kecamatan; 

7) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan; 

8) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan 

9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris Kecamatan. 

 
2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan 

Pelaporan 

a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan 

Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan 

administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan 

kegiatan Kecamatan. 

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, 

Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai 

fungsi : 

1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan 

anggaran keuangan; 

2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan 

Kecamatan; 

3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan; 

4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana 

kerja Kecamatan; 

5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan 

Kecamatan; 
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6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan 

kecamatan; dan 

7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris Kecamatan. 

 
c. Seksi Tata Pemerintahan 

1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan 

bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan 

penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan 

desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan 

pertanahan/keagrariaan. 

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai 

fungsi : 

a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan 

penyelenggaraan pemerintahan umum dan 

pemerintahan desa ada/atau kelurahan; 

b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan 

pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau 

kelurahan; 

c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksaan bimbingan, 

pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan 

pemilihan kepala desa; 

d) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan 

pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala 

desa dan perangkat desa lainnya; 

e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan 

pembinaan dan pelayanan bidang 

pertanahan/keagrariaan; 

f) Pengumpulan data dalam rangka administrasi 

pelaksanaan transmigrasi; 

g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan 

pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil; 

h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata 

pemerintahan; dan 

i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Camat. 



19 Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Tahun 2020  

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 

menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan 

pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta 

peran serta masyarakat dalam pembangunan. 

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

mempunyai fungsi : 

a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan 

pembangunan, perekonomian masyarakat desa 

dan/atau kelurahan; 

b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan 

pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat; 

c) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana 

dan fasilitas umum; 

d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan 

pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat; 

e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan 

pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi; 

f) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan 

pembangunan tingkat kecamatan; 

g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan 

pembinaan lingkungan hidup; 

h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan 

pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian 

pencemaran lingkungan; 

i) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan 

masyarakat; dan 

j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberi kan oleh 

Camat. 

 
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai 

tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan 

pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban 

masyarakat. 
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2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

mempunyai fungsi : 

a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan 

pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan 

ketertiban masyarakat; 

b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan 

kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman 

dan ketertiban umum; 

c) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan 

instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama 

mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum; 

d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan 

pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib 

perijinan; 

e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan 

pembinaan kegiatan sosial politik, idiologi negara dan 

kesatuan bangsa; 

f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan 

umum; 

g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan 

pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan; 

h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan 

pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang 

berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan 

peraturan perundang-undangan; 

i) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah 

timbulnya gangguan ketertiban; 

j) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka 

pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan 

pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam 

penanggulangan bencana serta penanganan gangguan 

ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

k) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas 

Camat; 

l) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman 

dan ketertiban umum; 
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m) Pelaksanaan koordinasi secara vertikal dengan Satuan 

Polisi pamong Praja Kabupaten; dan 

n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Camat. 

 
f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat 

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas 

menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan 

pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat 

mempunyai fungsi : 

a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

b) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau 

penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana 

alam; 

c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan 

pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian 

daerah dan kebudayaan; 

d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan 

pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah 

raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak 

dan kehidupan beragama; 

e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan 

pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan 

pemberantasan penyakit menular; 

f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan 

masyarakat; dan 

g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Camat. 

 
g. Seksi Pelayanan Umum 

1. Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan 

bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan 

umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan. 
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2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada angka (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai 

fungsi: 

a. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang 

membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan 

umum di Kecamatan; 

b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standar 

Pelayanan Publik; 

c. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan 

pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum; 

d. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris Kecamatan. 

 
h. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu 

Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai 

dengan keahlian dan kebutuhan. 

 
Struktur Organisasi Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 

Berdasarkan  Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 

tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, 

Struktur Kecamatan terdiri dari : 

a. Camat 

b. Perangkat Kecamatan, yang terdiri : 

1) Sekretariat Kecamatan. 

a) Sub bagian umum dan kepegawaian; 

b) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan 

pelaporan; 

2) Seksi Tata Pemerintahan. 

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 

4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. 

5) Seksi Kesejahteraan masyarakat 

6) Seksi Pelayanan Umum 

7) Kelompok Jabatan Fungsional 
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5. Personil 

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana 

diuraikan di atas, Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo didukung 

personil sebanyak 20 (dua puluh) orang, dengan rincian kriteria sebagai 

berikut : 

Berdasarkan Struktural (Eselon), Fungsional dan Staf : 
 

 Eselon III a : 1 orang 

 Eselon III b : 1 orang 

 Eselon IV a : 5 orang 

 Eselon IV b : 2 orang 

 Staf : 11 orang + 

JUMLAH : 20 orang 

 
 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan : 
 

 S-3 : 

 S-2 : 

- 

3 

orang 

orang 

 S-1 : 8 orang 

 Sarjana Muda : 0 orang 

 SLTA : 9 orang 

 SLTP : - orang + 

JUMLAH : 20 orang 

 
 

Berdasarkan Golongan : 















Dari data di atas, menunjukkan bahwa di Kecamatan Sawoo untuk 

jabatan strukturalnya telah terpenuhi. Namun untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas masih terdapat kendala dikarenakan ada beberapa 

jabatan struktural yang tidak memiliki / terdapat kekurangan staf. 

Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan 

tugas dan belum sesuai dengan beban kerja. 

Golongan IV : 2 orang 

Golongan III : 11 orang 

Golongan II : 7 orang 

Golongan I : - orang + 

JUMLAH : 20 orang 

 



19 Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 
 

C. ISU STRATEGIS 

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat 

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah 

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. 

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas 

prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta 

etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan 

nyata yang dihadapi dalam pembangunan. 

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi 

yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena 

dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu 

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila 

tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau 

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang 

untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

Secara umum, isu strategis yang dihadapi Kecamatan Sawoo antara 

lain : 
 

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan sehingga pelayanan 

publik tidak bisa maksimal. 

2. Belum tersusunnya beberapa SOP (Standar Operasi dan Prosedur) 

pelaksanaan tugas di kantor sehingga ada beberapa pelayanan kepada 

masyarakat yang kurang optimal. 

3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka 

kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan 

masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten 

yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak 

bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, 

pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran kecamatan 

masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang 

beragam. 

4. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan 

dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 

19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan 

wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang- 

Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan 
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regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga 

hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan 

pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan 

hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan 

tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun, penjelasan 

itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan 

mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada 

penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” 

karena dianggap sudah jelas. 

5. Beberapa usulan yang diajukan dalam upaya penguatan peran 

pemerintah kecamatan dalam menjembatani peran pemerintah 

kabupaten/kota dan provinsi serta mendukung pemerintah desa dalam 

pelaksanaan UU Desa adalah: 

a. memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam 

pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih 

terperinci; 

b. meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam 

melaksanakan pendampingan pemerintah desa; 

c. memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa 

kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana 

cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan 

dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 
A. RENCANA STRATEGIS SKPD 

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sawoo merupakan 

perencanaan jangka menengah Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 

yang berisi tentang gambaran tujuan dan sasaran atau kondisi hasil yang 

akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun serta strategi yang akan 

dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

yang diamanahkan serta sesuai dengan visi, misi dan program Bupati 

Ponorogo. 

Renstra Kecamatan Sawoo merupakanpenjabaran Rencana 

Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo 

yang mencakup tugas pokok dan fungsi Kecamatan di Wilayah Kabupaten 

Ponorogo, yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana 

Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Sawoo. 

Dengan renstra memastikan bahwa sumber daya dan dana wilayah 

diarahkan untuk menangani isu-isu strategis dan permasalahan prioritas, 

sekaligus menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan 

kemajuan dalam mencapai tujuan. Kecuali itu, melalui renstra, arah 

pembangunan Kecamatan Sawoo bisa lebih dipahami masyarakat, 

sehingga melahirkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab. 

Penyusunan Renstra Kecamatan Sawootelah mengacu pada 

RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 dan dilaksanakan secara 

partisipatif antar instansi dan stakeholder terkait. Secara ringkas, Renstra 

Kecamatan Sawoo dapat diilustrasikan sebagai berikut : 

1. VISI 

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, penyusunan 

perencanaan pembangunan mutlak diperlukan agar dalam 

pelaksanannya dapat dilakukan dengan sistematis, terpadu, terarah 

sesuai dengan cita-cita yang ingin diwujudkan.Suatu hal yang 

mendasar dari setiap perencanaan adalah perumusan visi dan misi, 

yang merupakan suatu nilai yang ingin dicapai dalam periode tertentu 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan kondisi umum 

masyarakat Kabupaten Ponorogo saat ini, permasalahan yang 

dihadapi, tantangan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang dan 
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sesuai dengan cita-cita Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016- 

2021, maka visi Kecamatan Sawoo yang ingin diwujudkan adalah : 

 
“ Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius ” 

 

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai 

berikut : 

Lebih Maju : Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat 

Ponorogo yang lebih maju, lebih unggul dan lebih 

memiliki daya saing dibandingkan dengan masa- 

masa sebelumnya dimana masyarakat memiliki 

rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin 

terpenuhi memenuhi kebutuhan pokok dasar 

secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya 

bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung 

tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kondisi 

lebih maju yang akan diwujudkan adalah suatu 

kondisi kehidupan masyarakat Ponorogo modern 

yang lebih sejahtera. 

Berbudaya : Suatu tatanan kehidupan  yang  dicirikan  dengan 

semakin menguatnya budaya local sehingga 

berdampak terhadap mantapnya kepribadian dan 

daya saing daerah dalam rangka menghadapi 

persaingan global. Penguatan budaya lokal akan 

mendorong penguatan karakter dan jatidiri bangsa 

secara keseluruhan. 

Religius : Suatu kondisi kehidupan yang dicirikan dengan 

meningkatnya akhlak mulia, baik secara individual 

maupun sosial, dalam konteks spiritual. 

Kesejahteraan yang sesungguhnya wajib ditopang 

dengan akhlak dan moral yang mantap. Akhlak 

merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau 

moralitas luhur yang terutama bersumber dari 

kesalehan individual sesuai ajaran agama yang 

diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan 

kesalehan social, yang ditandai oleh semakin 

meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, 
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solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam 

menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi 

supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak 

asasi manusia, yang akan bermuara pada 

terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari. 

 

2. MISI 

Misi adalah suatu rumusan atau upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi. Rumusan komitmen tersebut bagi kecamatan 

Sawoo berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata 

bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan kecamatan 

tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. 

Mempertimbangkan perubahan lingkungan yang dihadapi serta 

memperhitungan kemungkinan untuk dijabarkan dalam arah kebijakan, 

maka rumusan misi Kecamatan Sawoo Tahun 2016-2021 adalah 

sebagai berikut : 

1. Membentuk Budaya Keteladanan pemimpin yang efektif, guna 

mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, 

tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah rakyat. 

2. Mengelola seluruh sumber daya daerah menjadi lebih 

berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan, serta bermanfaat 

luas secara ekonomi dan sosial. 

3. Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, 

agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong 

produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan 

kesejahteraan umum. 

4. Membangun sistem pertanian modern, sebagai basis 

pengembangan model ekonomi kerakyatan yang berdaya saing 

tangguh, memicu investasi dan industri, serta berperan menjadi 

lokomotif penggerak perekonomian daerah. 

5. Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan 

ruang publik yang memadai, berwawasan kelestarian lingkungan, 

sekaligus upaya mempercepat pengurangan ketimpangan antara 

wilayah pedesaan dengan perkotaan. 

6. Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan 

masyarakat miskin, pengangguran serta perluasan kesempatan 

kerja. 
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7. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan 

sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna 

mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang hebat dan 

bertaqwa 

 
Misi Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo merujuk pada misi 

pertama Kepala Daerah yaitu: 

Misi 1 : “ Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, 

guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang 

amanah, tanggap, dan berkemampuan andal dalam memecahkan 

masalah rakyat ”. 

 
Misi Kecamatan Sawoo tersebut di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke 

dalam tujuan, yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam 

jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan 

Kecamatan Sawoo harus konsisten dengan tugas dan fungsinya 

sebagai pembantu Bupati sesuai kewenangan yang dimilikinya, 

terutama diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas serta kemudahan 

pelayanan pada masyarakat yang berkualitas. 

 
3. TUJUAN 

 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan 

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan 

pada isu-isu dan analisis strategis.Tujuan merupakan penjabaran atau 

implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif 

organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi. Untuk 

merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Ponorogo, Kecamatan Sawoo perlu menetapkan tujuan pelayanan 

yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Disamping 

itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan 

keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan. 

Adapun tujuan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan 

Sawoo Kabupaten Ponorogo tahun 2016 - 2021 adalah “ 

Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan 

Kecamatan “. 

Dengan indikator tujuan : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 
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4. SASARAN 

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai, dalam rumusan 

secara spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu yang secara 

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Sawoo Kabupaten 

Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih 

dahulu. Sasaran merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam waktu 

tertentu. Di dalam menetapkan sasaran hendaknya menggunakan 

prinsip SMART. 

Specific: Sasaran harus menyatakan persisnya apa yang ingin dicapai. 

Measurable: Suatu sasaran harus dapat diukur sehingga 

memungkinkan untuk menentukan apakah sasaran tersebut telah 

dicapai. 

Achievable: Sasaran harus realistis sesuai dengan keadaan dimana 

sasaran tersebut ditetapkan dan sesuai dengan sumber daya yang 

tersedia untuk kegiatannya. 

Relevant: Sasaran hasil harus relevan bagi orang yang bertanggung 

jawab untuk mencapai keberhasilannya. 

Time Bound: Sasaran hasil harus menetapkan batasan waktu untuk 

mencapainya. Batas waktu sasaran tersebut juga harus realistis. 

 
Adapun sasaran – sasaran yang dimaksud adalah : 

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang 

Administrasi 

2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan 

Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan 

 
5. INDIKATOR KINERJA 

 

Indikator merupakan alat untuk mengukur. Dapat diartikan 

indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur kinerja atau 

pencapaian suatu organisasi. Penetapan indikator kinerja mengacu 

pada Renstra Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang berfokus 

pada pemenuhan tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum 

dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu yang semakin 

meningkat. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran demi 
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mewujudkan tujuan, maka Kecamatan Sawoo menetapkan beberapa 

indikator kinerja yaitu : 

 
Tabel 2.1 

Indikator Kinerja Utama dan Target 2020 
 

 

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2020 

1. Nilai Survey Kepuasan 

Masyarakat (SKM) Pelayanan 

Administrasi 

% 74 

2. Persentase  (%)  Desa  yang 

meningkat Skor Indeks Desa 

Membangun (IDM) nya 

% 75 

 
 
 

 

B. PERJANJIAN KINERJA 
 

Berdasarkan pada 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 Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja Tahun dijadikan 

acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Sawoo dan melaporkannya 

dalam Laporan Kinerja (LKj). Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu 

dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi 

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. 

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sawoo Tahun 2020 setelah ada reviu 

yang mengacu pada RPJMD , Renstra serta Renja baru seperti dituangkan 

dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel 2.2 
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SAWOO 

TAHUN 2020 

 

 
NO 

 
SASARAN STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

 
TARGET 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan kepada 
Masyarakat di Bidang 
Administrasi 

1 Nilai Survey 
Kepuasan 
Masyarakat (SKM) 
Pelayanan 
Administrasi 
Kependudukan 

74 % 

2 Meningkatnya Tata Kelola 
Pemerintahan, Kewilayahan 
dan Kemasyarakatan dalam 
melaksanakan 
Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
di Kecamatan 

2 Persentase (%) 
Desa yang 
meningkat      Skor 
Indeks Desa 
Membangun (IDM) 
nya 

75 % 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari 

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai 

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada 

pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima 

pelaporan. 

Selaku pengemban amanah, Kecamatan Sawoo melaksanakan 

kewajiban melalui penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan 

Sawoo. Laporan tersebut disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan 

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim 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 Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sawoo disusun dalam rangka 

mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan 

sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan 

Sawoo Tahun 2020 yang penyusunannya telah mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. 

 
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 

 

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan 

target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah 

dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja 

(peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut 

dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk 

peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance 

improvement). 

Agar dapat dilakukan analisa terhadap hasil kinerja Pemerintah 

Kabupaten Ponorogo, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan 

Perjanjian Kinerja pada awal tahun telah ditetapkan Standart Pencapaian 

dengan skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang membedakan 

kategori berdasarkan tingkat atau urutan. 
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Tabel 3.1 
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja 

 

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian 

4 Lebih dari 85 % Sangat Berhasil 

3 70 % sampai dengan 85 % Berhasil 

2 55 % sampai dengan 70 % Cukup 

1 Kurang dari 55 % Kurang 

 
 

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 

Skala penilaian pada tabel 3.1 akan digunakan untuk menilai 

kinerja Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Tahun 2020. Secara 

umum, capaian kinerja pada tahun 2020 disajikan pada tabel dibawah 

ini : 

 
Tabel 3.2 

Pencapaian Perjanjian Kinerja Kecamatan Sawoo Tahun 2020 
 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 
Capaian 

Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 
kepada Masyarakat 
di Bidang 
Administrasi 

a) Nilai Survey Kepuasan 
Masyarakat (SKM) 
Pelayanan Administrasi 
Kependudukan 

74 78,39 105,93 

Meningkatnya Tata 
Kelola 
Pemerintahan, 
Kewilayahan dan 
Kemasyarakatan 
dalam 
melaksanakan 
Pembangunan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat di 
Kecamatan 

b) Persentase (%) Desa 
yang meningkat Skor 
Indeks Desa 
Membangun (IDM) 
nya 

75 100 100 

 
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran 

Analisis capaian kinerja menjelaskan lebih lanjut tentang 

pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang 

ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. 
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2.1 Capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan 

kepada Masyarakat di Bidang Administrasi 

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan 

kepada Masyarakat di Bidang Administrasi diukur dengan 1 

indikator sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini : 

 
Tabel 3.3 

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada 
Masyarakat di Bidang Administrasi 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 
Capaian 

Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan 74 78,39 105,93 
Kualitas Pelayanan Masyarakat (SKM)    

kepada Masyarakat Pelayanan Administrasi    

di Bidang     

Administrasi     

 
 

Tabel 3.4 

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat 

di Bidang Administrasi 

 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target Realisasi 

Th. 2019 Th. 2020 

Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan 
kepada 
Masyarakat di 
Bidang 
Administrasi 

Nilai Survey Kepuasan 
Masyarakat (SKM) 
Pelayanan 
Administrasi 

74 80,11 78,39 
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Tabel 3.5 

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA Dari Sasaran 
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat 

di Bidang Administrasi 
 
 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target 
Akhir 

RENSTRA 

Realisasi Ting 
kat 

Kem 
ajuan 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan 
kepada 
Masyarakat di 
Bidang 
Administrasi 

Nilai Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 
(SKM) 
Pelayanan 
Administrasi 

100 74 64,94 65 80,11 78,39 72,49 

 

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah 

sebagai berikut: 

Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 
Pelayanan Administrasi 

Tahun 2020 target realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 

(SKM) Pelayanan Administrasi sebesar 74%, terealisasi sebesar 

80,11%. Persentase capaiannya yaitu 123,25%. Terdapat 

kenaikan sebesar 15,11% dibanding tahun sebelumnya. Jika 

dibandingkan dengan target akhir Renstra maka tingkat 

kemajuannya sebesar 71,01%. Dari skala pengukuran capaian 

sasaran kinerja tahun 2018, Kecamatan Sawoo Kabupaten 

Ponorogo mencapai predikat sangat berhasil. 

Pada Tahun 2018 target realisasi Nilai Survey Kepuasan 

Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi sebesar 65%, 

terealisasi sebesar 65%. Persentase capaiannya yaitu 100%. 

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka tingkat 

kemajuannya sebesar 23,25%. Dari skala pengukuran capaian 

sasaran kinerja tahun 2018, Kecamatan Sawoo Kabupaten 

Ponorogo mencapai predikat sangat berhasil. 

 
Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja 

Pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja merupakan faktor penting dalam 

perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Kecamatan 

Sawoo Kabupaten Ponorogo mampu menjawab tuntutan 
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perkembangan lingkungan strategis. Adapun Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi 

Kependudukan dapat diidentifikasikan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Sarana dan Prasarana. 

Sarana Pelayanan adalah faktor penting untuk terciptanya 

suatu pelayanan yang baik. Sarana dan prasaranayang 

dimaksud adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan 

fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu 

dalam pelaksanaan pekerjaan. Fasilitas sarana dan 

prasarana di Kecamatan Sawoo menunjukkan belum 

mendukung dalam pelayanan. 

2. Prosedur Pelayanan 

Yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 

pelayanan. Pada dasarnya, pelaksanaan pelayanan publik 

di kecamatan Sawoo secara umum sudah sesuai dengan 

SPP dan SOP, namun kualitasnya masih  perlu 

ditingkatkan. Dari segi waktu kepengurusan relatif sudah 

baik karena tidak membutuhkan waktu yang lama. 

Begitupun dari segi biaya yang sudah tidak lagi harus 

dikeluarkan oleh masyarakat. 

3. Tingkat Pengetahuan dan Kemampuan Pegawai 

Kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik pada 

umumnya sudah baik. Dari beberapa faktor penilaian yaitu 

etika pelayanan, manajemen pelayanan, disiplin dan 

tanggungjawab aparat terlihat dari kesimpulan hasil survey 

kepuasan masyarakat menyatakan cukup baik. 

4. Dukungan dari setiap elemen masyarakat 

Masyarakat merupakan elemen yang paling 

berkepentingan terhadap pelayanan publik. Pelayanan 

Publik yang baik akan memudahkan dan memberikan 

kepuasan kepada masyarakat. 
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Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian 

kinerja sesuai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada 

Masyarakat di Bidang Administrasi adalah sebagai berikut : 

1. Permasalahan dalam penerapan SOP. SOP adalah sebuah 

sarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas yang 

belum dirasakan sebuah kebutuhan serta ketidakjelasan 

akan jumlah dan jenis SOP yang perlu disiapkan dan 

dibutuhkan. Disamping itu, belum adanya format yang baku 

tentang SOP atau standar kerja, cukup menyulitkan dalam 

penyusunan SOP masing-masing kegiatan/pelayanan 

publik 

2. Dari hasil survey kepuasan masyarakat pada Kecamatan 

Sawoo masih terdapat unsur-unsur yang belum memenuhi 

standar pelayanan yang ditetapkan, antara lain 

kenyamanan lingkungan, hal ini berkaitan dengan 

keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 

Selain itu, dari sisi biaya yang masih dicantumkan padahal 

segala bentuk bentuk pelayanan publik tidak dikenakan 

biaya (gratis). 

 
Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi SOP serta 

prioritas penyusunannya serta mengintensifkan 

implementasi SOP yang telah ada. Prosedur pelayanan 

dapat dilakukan dengan penyederhanaan tahapan dan 

proses pelayanan dengan mengedepankan transparansi 

para pencari layanan. Dengan demikian, pencari layanan 

akan dengan mudah mendapatkan informasi mengenai apa 

yang harus dilakukan dalam memperoleh pelayanan 

dengan alur dan tahapan yang jelas. 

2. Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung pelayanan 

yang tersedia serta mengusulkan anggaran untuk 

mendesain tata letak/ruang pelayanan masyarakat dalam 

rencana program kegiatan Kecamatan Sawoo. Selain itu 

juga diharapkan meningkatkan kebersihan, kerapihan dan 

keteraturan lingkungan pelayanan sehingga dapat 

memberikan rasa nyaman bagi pencari layanan. 
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Tabel 3.6 
Rencana Aksi Tahun 2020 

 

Sasaran 
 

Indikator 
 

Program 
 

Kegiatan 
Anggaran 

Tahun 2020 
(Rp.) 

Meningkatny Nilai Survey Program Penyediaan Jasa 11.812.750,00 

a Kualitas Kepuasan Pelayanan Surat Menyurat,  

Pelayanan Masyarakat Administrasi Alat Tulis Kantor,  

kepada (SKM) Perkantoran Barang Cetakan  

Masyarakat Pelayanan  dan  

di Bidang Administrasi  Penggandaan  

Administrasi   Penyediaan Jasa 7.700.000,00 
   Komunikasi,  

   Sumber Daya Air  

   dan Listrik  

   Penyediaan 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor  

114.500.000,00 

   Penyediaan Jasa 500.000,00 
   Perbaikan  

   Peralatan dan  

   Perlengkapan  

   Kantor dan  

   Rumah Tangga  

   Penyediaan Jasa 28.300.000,00 
   Administrasi  

   Keuangan dan  

   Teknis Kegiatan  

   Penyediaan Jasa 22.785.200,00 
   Kebersihan  

   Kantor  

   Penyediaan 66.100.000,00 
   Makanan dan  

   Minuman  

   Rapat-rapat 800.000,00 
   Koordinasi Dalam  

   Daerah dan  

   Rapat-rapat  

   Koordinasi dan  

   Konsultasi Ke  

   Luar Daerah  

  Program Pemeliharaan 40.000.000,00 
  Peningkatan Rutin / Berkala  

  Sarana dan Mobil Dinas  

  Prasarana Jabatan,  

  Aparatur Kendaraan Dinas  

   / Operasional  

   Rehabilitasi 199.594.000,00 
   sedang/berat  

   Gedung Kantor,  

   Sarana  

   Prasarana  

   Penunjang  

   Gedung Kantor,  

   Rumah Jabatan  

   dan Rumah Dinas  
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   Pemeliharaan 
rutin/berkala 
gedung kantor, 
sarana 
prasaranapenunja
ng gedung kantor, 
rumah jabatan dan 
rumah dinas 

15.000.000,00 

  Program Pendidikan dan ,00 
  Peningkatan pelatihan formal  

Disiplin dan  

Pengembangan Pengadaan 8.050.000,00 
Kapasitas pakaian khusus  

Sumber Daya hari-hari  

Aparatur tertentu/pakaian  

 tradisional/pakaia  

 n adat  

Program Penyusunan 250.000,00 
Peningkatan Laporan Capaian  

Pengembangan Kinerja dan  

Sistem Ikhtisar Realisasi  

Pelaporan Kinerja SKPD  

Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Penyusunan 
Pelaporan 

250.000,00 

 Keuangan Akhir  

 Tahun  

 Penyusunan 250.000,00 
 Renstra dan  

 Renja SKPD  

Program Perencanaan 500.000,00 
Penyelenggaraa kegiatan  

n Pelayanan pelayanan  

Umum kepada  

 masyarakat di  

 Kecamatan  

 

2.2 Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, 

Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan 

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, 

Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan diukur 

dengan 1 indikator sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah  

ini : 

 
Tabel 3.7 

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, 
Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan 

dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
(%) 

Tata Kelola Persentase (%) Desa 70 100 100 

Meningkatnya yang meningkat Skor    

Pemerintahan, Indeks Desa 
Kewilayahan dan Membangun (IDM) nya 
Kemasyarakatan dalam  

melaksanakan  

Pembangunan dan  

Pemberdayaan  

Masyarakat Kecamatan  

 
 
 

Tabel 3.8 

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola 
Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 

Th. 2019 Th. 2020 

Meningkatnya Tata Persentase (%) Desa 75 99,30 100 
Kelola Pemerintahan, yang meningkat Skor    

Kewilayahan dan Indeks Desa    

Kemasyarakatan dalam Membangun (IDM) nya    

melaksanakan     

Pembangunan dan     

Pemberdayaan     

Masyarakat Kecamatan     
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Tabel 3.9 

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA dari Sasaran 
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan 

Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Kecamatan 

 

 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target 
Akhir 

RENSTRA 

Realisasi Ting 
kat 

Kem 
ajuan 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meningkatnya 
Tata Kelola 
Pemerintaha 
n, 
Kewilayahan 
dan 
Kemasyaraka 
tan dalam 
melaksanaka 
n 
Pembanguna 
n  dan 
Pemberdaya 

Persentase (%) 
Desa yang 
meningkat Skor 
Indeks Desa 
Membangun 
(IDM) nya 

75 - 97,16 99,06 99,30 100 0,7 

an 
Masyarakat 
Kecamatan 

        

 

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah 

sebagai berikut: 

Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa 
Membangun (IDM) nya 

 
Tahun 2020 target realisasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti 

sebesar 75%, terealisasi sebesar 100%. Persentase capaiannya 

yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka 

tingkat kemajuannya sebesar 0,7%. Dari skala pengukuran 

capaian sasaran kinerja tahun 2020, Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat berhasil. 

Pada Tahun 2020 target realisasi Hasil Koordinasi yang 

ditindaklanjuti sebesar 75%, terealisasi sebesar 100%. 

Persentase capaiannya yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan 

target akhir Renstra maka tingkat kemajuannya sebesar 99,30%. 

Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2019, 

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo mencapai predikat 

sangat berhasil. 
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Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja 

Pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja merupakan faktor penting dalam 

perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Kecamatan 

Sawoo Kabupaten Ponorogo mampu menjawab tuntutan 

perkembangan lingkungan strategis. Adapun Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya 

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Sarana dan Prasarana yang tersedia adalah salah satu 

faktor yang mampu mempengaruhi keberhasilan suatu 

kegiatan. Kurangnya fasilitas-fasilitas kantor dapat 

menunjang motivasi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan 

organisasi Pemerintah Kecamatan. 

2. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan mampu 

membantu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat. 

3. Adanya keberagaman tingkat pemahaman Kepala Desa dan 

Perangkat di desa-desa terhadap mekanisme pemerintahan 

dan regulasi 

 
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian 

kinerja sesuai sasaran Meningkatnya Koordinasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan adalah 

sebagai berikut : 

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka 

kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan 

kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari 

pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat 

otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme 

pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan 

belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu 

diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang 

beragam. 

2. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran 

kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan 
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Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus 

menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan 

kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti dengan 

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan 

secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran 

camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, 

sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya 

ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada 

penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. 

Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya 

disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai 

tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan lebih 

lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena 

dianggap sudah jelas. 

 
Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan 

dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang 

lebih terperinci; 

2. meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan 

dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa; 

3.  memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU 

Desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, 

bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen 

prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan 

pengawasan pelaksanaan 
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Tabel 3.10 

Rencana Aksi Tahun 2020 : 

 
Sasaran 

 
Indikator 

 
Program 

 
Kegiatan 

Anggaran 
Tahun 

2020 (Rp.) 

Meningkatny 
a Tata 
Kelola 
Pemerintaha 
n, 
Kewilayahan 
dan 
Kemasyarak 
atan dalam 
melaksanak 
an 
Pembangun 
an  dan 
Pemberdaya 
an 
Masyarakat 
Kecamatan 

Persentase (%) 
Desa yang 
meningkat Skor 
Indeks Desa 
Membangun 
(IDM) nya 

Program 
Penyelenggaraa 
n Pemerintahan 
dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Fasilitasi 
Penyusunan 
Peraturan Desa 
dan Peraturan 
Kepala Desa 

500.000,00 

Fasilitasi 
Penyusunan 
Program Kerja 
dan Pembinaan 
ke Desa / 
Kelurahan 

62.200.000,00 

Fasilitasi 
Pengembangan 
Desa (Lomba 
Desa) 

250.000,00 

Fasilitasi Bulan 
Bhakti Gotong 
Royong 
Masyarakat 
(BBGRM) 

250.000,00 

Fasilitasi 
Penyelenggaraan 
Kegiatan 

3.500.000,00 

   Pemberdayaan 
dan 
Kesejahteraan 
Keluarga (PKK) 

 

Fasilitasi 
Pelaksanaan 
Alokasi Dana 
Desa (ADD) dan 
Dana Desa 

500.000,00 

Fasilitasi 
Penyusunan 
Perencanaan 
Pembangunan 

2.475.000,00 

Fasilitasi 
Penyelenggaraan 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 

1.000.000,00 

Fasilitasi 
Penyelenggaraan 
Festival Budaya 
Daerah 

0,00 

Fasilitasi 
Penyelenggaraan 
Peringatan 
Kemerdekaan RI 

0,00 

Fasilitasi 
Pelaksanaan 
Kota Sehat 

9.048.686,85 
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Fasilitasi 
Penyelenggaraan 
Kompetisi olah 
raga 

0,00 

Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama 

112.000.000,00 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
A. KESIMPULAN 

 

Laporan Kinerja Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Tahun 

2020 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama 

tahun 2020. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk 

menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan 

pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target 

sasaran strategis. 

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan 

Sawoo Kabupaten Ponorogo selama tahun 2020 menunjukkan 

keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dalam Renstra 2016-2021. 

B. SARAN 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu 

keberhasilan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya yaitu 

sebagai berikut : 

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk terobosan 

baru dalam program kerja Kecamatan Sawoo dengan penajaman 

indikator kinerja. 

2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

dilaksanakan, hendaknya seiring dengan pola perencanaan program 

yang partisipasif dan pengalokasian anggaran yang signifikan. 

3. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana 

yang ada di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dalam rangka 

pencapaian target sasaran strategis guna mewujudkan tujuan SKPD; 

4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan 

indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman 

dan mekanisme manajerial internal organisasi di Lingkungan 

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dapatnya ditingkatkan. 

Ponorogo, 
CAMAT SAWOO 
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