
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2020 

KECAMATAN SUMBERSUKO 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target ( Tribulan) 

I II III IV 

Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan, fasilitasi dan 
koordinasi  Kecamatan, serta 
akuntabilitas keuangan dan 
pemerintahan desa 
 

Nilai IKM Kecamatan - - - 85,5 

 Persentase hasil fasilitasi dan 
koordinasi yang ditindaklanjuti 
 

100 % 100 % 100 % 100 % 

 Rata-rata Persentase Desa yang 
menyusun dokumen administrasi 
pemerintahan desa tepat waktu 
 

87 % 87 % 87 % 87 % 

 

PROGRAM KEGIATAN AKSI JADWAL PELAKSANAAN 

NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET I II III IV 

Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Tingkat 
kepuasan 
aparatur OPD 
terhadap 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

85% Pelayanan 
Administrasi 
dan 
Oeprasional 
Perkantoran 

Jumlah jenis 
pelayanan 
administrasi dan 
operasional 
perkantoran 

25 jenis - Honorarium PNS 
-   ATK 
-   alat listrik, materai dan 
alat kebersihan 
- Rekening listrik, telp,air dan 
internet 
- Premi asuransi 
ketenagakerjaan  
-  fc/penggandaan/penjilidan 
- SPPD dalam dan luar 
daerah 

√ √ √ √ 



- Mamin rapat dan tamu 
- Belanja perjalanan dinas 
dalam dan luar daerah 
- Upah dan tambahan upah 
tenaga kerja bulanan 

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasaran 
Aparatur 

Persentase 
sarana 
prasarana 
aparatur 
dengan 
kondisi layak 
fungsi 

82% Pembangunan/
pengadaan dan 
Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur yang 
disediakan 

13 jenis 
brng 

- Alat penyimpanan 
perlengkapan kantor 
- alat rumah tangga 
- Alat pendingin 
- Home use 
- Personal komputer 
- Peralatan personal 
komputer 
 

√    

   Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Sarana dan 
Parasarana 
Aparatur 

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Yang dipelihara  

31 unit - Bahan bakar dan pelumas 
- Servis dan pengganti suku 
cadang 
- STNK kendaraan 
dinas/operasional 
- Alat pendingin 
- personal komputer 
- Peralatan personal 
komputer 
- Bangunan gedung kantor 

√ √ √ √ 

Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem Pelaporan 
Penapaian 
Kinerja dan 
Keuangan  

Persentase 
jumlah 
dokumen 
perencanaan, 
laporan 
keuangan 
dan kinerja 
OPD yang 
tepat waktu 

100 % Penyusunan 
laporan 
perencanaan 
kinerja dan 
ihtisar realisasi 
kinerja 
SKPD/LAKIP 

Dokumen 
kinerja yang 
tersusun 

1 
dokumen 

Penyusunan laporan 
perencanaan kinerja dan 
ihtisar realisasi kinerja 
SKPD/LAKIP 

√    

   Penyusunan 
Laporan 
keuangan 
semesteran 

Dokumen 
Laporan 
keuangan 
semesteran dan 

1 
dokumen 

Penyusunan Laporan 
keuangan semesteran dan 
prognosis realisasi anggaran 

 √   



dan prognosis 
realisasi 
anggaran 

prognosis 
realisasi 
anggaran yang 
tersusun   

   Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Akhir Tahun  

Dokumen 
Laporan 
Keuangan akhir 
Tahun yang 
tersusun  

1dokume
n 

Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun  

   √ 

   Penyusunan 
Rencana Kerja 
dan Anggaran 
(RKA) SKPD 
yang tersusun 

Dokumen  RKA 
SKPD yang 
tersusun  

1 
dokumen 

Penyusunan Rencana Kerja 
dan Anggaran (RKA) SKPD 
yang tersusun 

  √  

Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Kecamatan 

1. Persentase 
desa 
melaksanaka
n isi 
ketentuan 
2. Persentase 
desa yang 
tentram dan 
tertib 
masyarakat 

100 % Peningkatan 
pelayanan 
administrasi 
pada 
masyarakat 

Persentase 
pelayanan yang 
diproses tepat 
waktu  

81% - Mamin rapat 
- Mamin tamu 
- Ongkos tenaga kerja 
bulanan 
- Tambahan upah tenaga 
kerja bulanan 
 

√ √ √ √ 

   Fasilitasi dan 
koordinasi 
ketentraman 
dan ketertiban 
masyarakat 
 

a. Jumlah desa 
terbina 
ketentraman 
dan ketertiban 
masyarakat 
 
b. Jumlah 
Linmas terbina 
ketentraman 
dan ketertiban   

8 desa 
 
 
 
 
 
80 
Linmas 

- Penggantian transport 
Kapolsek, Danramil dan 
peserta pembinaan (Linmas) 
- Mamin rapat 

√ √ √ √ 

   Fasilitasi dan 
koordinasi 
pemberdayaan 

 Jumlah 
masyarakat 
yang terbina 

665 
orang 

- Dekorasi lomba MTQ 
- Penggantian transport 
- Jasa instruktur/tenaga ahli 

√ √ √ √ 



masyarakat  pemberdayaan  - Jasa juri/wasit 
- Mamin rapat 
- Mamin kegiatan tertentu 
- Pakaian kegiatan tertentu 
- Pejalanan dinas dalam 
daerah 
- Hadiah uang tunai 

   Fasilitasi dan 
koordinasi 
bidang 
perekonomian 
dan 
pembangunan 

a. Jumlah 
usulan yang 
difasilitasi 
 

25 
usulan 

- Lembur PNS 
- Foto 
copy/Penjilidan/Penyampulan 
- Mamin rapat 
- SPPD dinas dalam daerah 

√    

    b. Jumlah jenis 
masalah sosial 
terdata 

3 jenis      

   Fasilitasi dan 
koordinasi 
bidang 
Pemerintahan 
 

Jumlah desa 
yang menyusun 
RKPdes, APBDes 
dan LPPDes 

8 Desa - Honor tim tehnis kegiatan 
Pilkades 
- Mamin rapat 
- Perjalanan dinas dalam 
daerah 
- Upah/ongkos tenaga kerja 
bulanan Korcam dan TPD 

√ √ √ √ 

 

            Sumbersuko, 7 Januari 2020 

            Camat Sumbersuko, 

 

            Dra. HERTUTIK, M.Si 

            NIP. 19661114 199403 2 008 


