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5.15 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal 

Kecamatan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang  dibentuk 

dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan 

pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, serta 

pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, maka 

ditetapkan Program dan Kegiatan sebagai upaya untuk menunjang 

pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Kendal. Program dan Kegiatan 

Tahun 2020 pada Kantor Kecamatan Weleri yang telah dilaksanakan 

adalah sebagai berikut :  

1. Capaian Kinerja Program sesuai target kinerja yang ditetapkan 

dalam Perjanjian Kinerja 

Jumlah program Tahun 2020 ada 5 program, sebagai berikut : 

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Target dari 

program tersebut adalah 100 %  Realisasi  95,95 %. Anggaran 

dalam melaksanakan program tersebut sebesar Rp. 

270.233.000,- Analisis pelaksanaan program tersebut adalah 

terdapat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 

air dan listrik realisasi 86,37 % dan kegaitan penyediaan jasa 

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 

realisasi sebesar 77,97 %. Hal ini terjadi karena kegiatan 

tersebut sifatnya adalah persediaan selama 12 bulan. 

Permasalahan dan Upaya yang dilaksanakan adalah dengan 

mengevaluasi jumlah anggaran pada kegiatan tersebut pada 

tahun berikutnya sehingga diharapkan tidak terdapat silpa 

anggaran yang terlalu banyak atau realisasi mencapai 100 %.  

(2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Target 

dari program tersebut adalah 100 % Realisasi 100 %. 

Anggaran dalam melaksanakan program tersebut sebesar Rp. 

70.123.000,- Analisis pelaksanaan program tersebut semua 

kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana 

aparatur adalah realisasi 100 % sehingga tidak terdapat 

permasalahan pada program ini. Permasalahan dan Upaya 

yang dilaksanakan adalah mengevaluasi program dan kegiatan 
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ini dalam rangka perencanaan program dan kegiatan ini untuk 

tahun dimasa mendatang 

(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Target dari program 

tersebut adalah 100 % Realisasi 100 %. Anggaran dalam 

melaksanakan program tersebut sebesar Rp. 8.550.000,- 

Analisis pelaksanaan program tersebut adalah hanya terdapat 

kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 

sebanyak 14 stel adalah realisasi 100 % sehingga tidak 

terdapat permasalahan pada program ini. Permasalahan dan 

Upaya yang dilaksanakan adalah mengevaluasi program dan 

kegiatan ini dalam rangka perencanaan program dan kegiatan 

ini untuk tahun dimasa mendatang 

(4) Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur 

Pemerintah. Target dari program tersebut adalah 100 % 

Realisasi 100 %. Anggaran dalam melaksanakan program 

tersebut sebesar Rp. 131.060.000,- Analisis pelaksanaan 

program tersebut semua kegiatan pada program peningkatan 

pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah adalah realisasi 

100 % sehingga tidak terdapat permasalahan pada program 

ini. Permasalahan dan Upaya yang dilaksanakan adalah 

mengevaluasi program dan kegiatan ini dalam rangka 

perencanaan program dan kegiatan ini untuk tahun dimasa 

mendatang.  

(5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Target dari 

program tersebut adalah 100 % Realisasi 100 %. Anggaran 

dalam melaksanakan program tersebut sebesar Rp. 

62.280.000,- Analisis pelaksanaan Peningkatan Sistem 

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan 

KDH adalah realisasi 100 % sehingga tidak terdapat 

permasalahan pada program ini. Permasalahan dan Upaya 

yang dilaksanakan adalah mengevaluasi program dan kegiatan 

ini dalam rangka perencanaan program dan kegiatan ini untuk 

tahun dimasa mendatang.  
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2. Capaian Target Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan pada 

setiap urusan sesuai target dalam Dokumen anggaran dan masalah 

yg dihadapi serta solusinya 

Jumlah kegiatan Tahun 2020 ada 21 Kegiatan, sebagai berikut : 

(1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Target dari Kegiatan 

tersebut adalah 12 bulan dengan Realisasi 12 bulan mencapai 

100 %. Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut 

sebesar Rp. 1.296.000,-  Analisis pelaksanaan Kegiatan 

tersebut target kinerja pada kegiatan penyediaan jasa surat 

menyuraat adalah jumlah bulan penyediaan materai yang 

tersedia adalah 12 bulan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini 

tidak terdapat permasalahan dan Upaya yang dilaksanakan 

dengan melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan 

dalam rangka penyusunan perencanaan dimasa mendatang. 

(2) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Komunikasi, Sumber daya Air 

dan Listrik. Target dari Kegiatan tersebut adalah 12 bulan 

dengan Realisasi 12 bulan mencapai 100 %. Anggaran dalam 

melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 72.980.000,-  

Analisis pelaksanaan Kegiatan tersebut target kinerja pada 

kegiatan ini adalah jumlah bulan penyediaan tagihan rekening 

listrik, telepon, air dan internet yang tersedia adalah 12 bulan. 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat sisa anggaran sebesar 

Rp. 9.944.407,- atau realisasi mencapai 86,37 %. 

Permasalahan dan Upaya yang dilaksanakan adalah sisa 

anggaran ini disebabkan karena dalam penganggarannya 

merupakan persediaan selama 12 bulan sehingga dalam 

pelaksanaan terdapat sisa anggaran. Upaya yang dapat 

dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi dalam 

pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan perencanaan 

dimasa mendatang. 

(3) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional. Target dari Kegiatan tersebut adalah jumlah 

STNK yang tersedia sebanyak 14 buah dengan Realisasi 13 
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buah mencapai 77,97 % Anggaran dalam melaksanakan 

Kegiatan tersebut sebesar Rp. 3.200.000,-  Analisis 

pelaksanaan Kegiatan tersebut adalah terdapat sisa anggaran 

sebesar Rp. 705.000,- yang rencananya untuk pembayaran 

pajak STNK Mobil Avansa namum karena perngatian identitas 

palt nomor kendaraan oleh Pemerintah Kabupaten sehingga 

anggaran yang tersedia tidak terserap mencapai 100 %. 

Permasalahan dan Upaya yang dilaksanakan adalah sisa 

anggaran ini disebabkan karena dalam penganggarannya 

merupakan persediaan selama 12 bulan sehingga dalam 

pelaksanaan terdapat sisa anggaran. Upaya yang dapat 

dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi dalam 

pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan perencanaan 

dimasa mendatang. 

(4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Target dari 

Kegiatan tersebut adalah jumlah bulan penyediaan peralatan 

dan bahan pembersih selam 12 bulan dengan Realisasi 12 

bulan mencapai 100 %. Anggaran dalam melaksanakan 

Kegiatan tersebut sebesar Rp. 27.845.000,-  Analisis 

pelaksanaan Kegiatan tersebut telah mencapai realisasi 100 % 

selama 12 bulan sesuai dengan target kinerja yang ditentukan. 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan 

dan Upaya yang dilaksanakan dengan melakukan evaluasi 

dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan 

perencanaan dimasa mendatang. 

(5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. Target dari Kegiatan 

tersebut adalah jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang 

tersedia selama 12 bulan dengan Realisasi 12 bulan mencapai 

100 %. Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut 

sebesar Rp. 32.402.000,-  Analisis pelaksanaan Kegiatan 

tersebut telah mencapai realisasi 100 % selama 12 bulan sesuai 

dengan target kinerja yang ditentukan. Dalam pelaksanaan 

kegiatan ini tidak terdapat permasalahan dan Upaya yang 

dilaksanakan dengan melakukan evaluasi dalam pelaksanaan 
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kegiatan dalam rangka penyusunan perencanaan dimasa 

mendatang.  

(6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Target 

dari Kegiatan tersebut adalah jumlah bulan penyediaan barang 

cetakan dan penggandaan  yang tersedia selama 12 bulan 

dengan Realisasi 12 bulan mencapai 100 %. Anggaran dalam 

melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 22.683.000,-  

Analisis pelaksanaan Kegiatan tersebut telah mencapai realisasi 

100 % selama 12 bulan sesuai dengan target kinerja yang 

ditentukan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat 

permasalahan dan Upaya yang dilaksanakan dengan 

melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

penyusunan perencanaan dimasa mendatang. 

(7) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang 

– Undangan. Target dari Kegiatan tersebut adalah jumlah 

bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – 

undangan yang tersedia selama 12 bulan dengan Realisasi 12 

bulan mencapai 100 %. Anggaran dalam melaksanakan 

Kegiatan tersebut sebesar Rp. 480.000,-  Analisis pelaksanaan 

Kegiatan tersebut telah mencapai realisasi 100 % selama 12 

bulan sesuai dengan target kinerja yang ditentukan. Dalam 

pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan dan 

Upaya yang dilaksanakan dengan melakukan evaluasi dalam 

pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan perencanaan 

dimasa mendatang. 

(8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman. Target dari 

Kegiatan tersebut adalah jumlah bulan penyediaan makanan 

dan minuman  rapat yang tersedia selama 12 bulan dengan 

Realisasi 12 bulan mencapai 100 %. Anggaran dalam 

melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 42.055.000,-  

Analisis pelaksanaan Kegiatan tersebut telah mencapai realisasi 

100 % selama 12 bulan sesuai dengan target kinerja yang 

ditentukan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat 

permasalahan dan Upaya yang dilaksanakan dengan 
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melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

penyusunan perencanaan dimasa mendatang. 

(9) Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan 

luar daerah. Target dari Kegiatan tersebut adalah jumlah bulan 

penyediaan BBM dan rapat – rapat koordinasi dalam dan luar 

dareah yang tersedia selama 12 bulan dengan Realisasi 12 

bulan mencapai 99,55 %. Anggaran dalam melaksanakan 

Kegiatan tersebut sebesar Rp. 67.292.000,-  Analisis 

pelaksanaan Kegiatan tersebut telah mencapai realisasi 99,55 

% selama 12 bulan dengan sisa anggaarn sebesar Rp. 

300.000,- yang merupakan sisa belanja perjalanan dinas luar 

daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat 

permasalahan dan Upaya yang dilaksanakan dengan 

melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

penyusunan perencanaan dimasa mendatang. 

(10) Kegiatan Pengadaan asset peralatan dan mesin. Target dari 

Kegiatan tersebut adalah jumlah unit pengadaan peralatan dan 

mesin yang tersedia sejumlah 7 unit dengan Realisasi 7 unit 

mencapai 100 %. Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan 

tersebut sebesar Rp. 30.000.000,-  Analisis pelaksanaan 

Kegiatan tersebut telah mencapai realisasi 100 % sejumlah 7 

unit peralatan sesuai dengan target kinerja yang ditentukan. 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan 

dan Upaya yang dilaksanakan dengan melakukan evaluasi 

dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan 

perencanaan dimasa mendatang.  

(11) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin. 

Target dari Kegiatan tersebut adalah jumlah bulan 

pemeliharaan rutin peralatan dan mesin yang tersedia selama 

12 bulan dengan Realisasi 12 bulan mencapai 100 %. 

Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 

6.784.000,-  Analisis pelaksanaan Kegiatan tersebut telah 

mencapai realisasi 100 % selama 12 bulan sesuai dengan 

target kinerja yang ditentukan. Dalam pelaksanaan kegiatan 
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ini tidak terdapat permasalahan dan Upaya yang dilaksanakan 

dengan melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan 

dalam rangka penyusunan perencanaan dimasa mendatang. 

(12) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan. 

Target dari Kegiatan tersebut adalah jumlah gedung dan 

bangunan yang dilaksanakan pemeliharaan selama 12 bulan 

adalah 5 gedung atau bangunan dengan Realisasi 5 gedung 

atau bangunan mencapai 100 %. Anggaran dalam 

melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 33.339.000,-  

Analisis pelaksanaan Kegiatan tersebut telah mencapai realisasi 

100 % sesuai dengan target kinerja yang ditentukan. Dalam 

pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan dan 

Upaya yang dilaksanakan dengan melakukan evaluasi dalam 

pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan perencanaan 

dimasa mendatang.  

(13) Kegiatan Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya. 

Target dari Kegiatan tersebut adalah jumlah pakain dinas 

berserta perlengkapan yang tersedia adalah 15 stel dengan 

Realisasi 15 stel mencapai 100 %. Anggaran dalam 

melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 8.550.000,-  

Analisis pelaksanaan Kegiatan tersebut telah mencapai realisasi 

100 % sesuai dengan target kinerja yang ditentukan. Dalam 

pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan dan 

Upaya yang dilaksanakan dengan melakukan evaluasi dalam 

pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan perencanaan 

dimasa mendatang.  

(14) Kegiatan Peningkatan keinerja dan pelayanan aparatur. Target 

dari Kegiatan tersebut adalah jumlah bulan penatausahaan 

yang tersedia adalah 12 bulan dengan Realisasi 12 bulan 

mencapai 100 %. Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan 

tersebut sebesar Rp. 41.160.000,-  Analisis pelaksanaan 

Kegiatan tersebut telah mencapai realisasi 100 % sesuai 

dengan target kinerja yang ditentukan. Dalam pelaksanaan 

kegiatan ini tidak terdapat permasalahan dan Upaya yang 



             
            Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kendal TA. 2020    134 

 

dilaksanakan dengan melakukan evaluasi dalam pelaksanaan 

kegiatan dalam rangka penyusunan perencanaan dimasa 

mendatang.  

(15) Kegiatan Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran. 

Target dari Kegiatan tersebut adalah jumlah bulan honor 

penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran yang tersedia 

adalah 12 bulan dengan Realisasi 12 bulan mencapai 100 %. 

Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 

89.900.000,-  Analisis pelaksanaan Kegiatan tersebut telah 

mencapai realisasi 100 % sesuai dengan target kinerja yang 

ditentukan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat 

permasalahan dan Upaya yang dilaksanakan dengan 

melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

penyusunan perencanaan dimasa mendatang.  

(16) Kegiatan Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi bidang 

Pemerintahan. Target dari Kegiatan tersebut adalah jumlah 

peserta yang mengikuti rapat bidang pemerintahan dan monev 

kegiatan pilkades adalah sejumlah 13 Desa dengan Realisasi 

13 Desa mencapai 100 %. Anggaran dalam melaksanakan 

Kegiatan tersebut sebesar Rp. 9.750.000,-  Analisis 

pelaksanaan Kegiatan tersebut telah mencapai realisasi 100 % 

sesuai dengan target kinerja yang ditentukan. Dalam 

pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan dan 

Upaya yang dilaksanakan dengan melakukan evaluasi dalam 

pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan perencanaan 

dimasa mendatang.  

(17) Kegiatan Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi bidang 

Perlidungan Masyarakat. Target dari Kegiatan tersebut adalah 

jumlah linmas desa yang terbina adalah sejumlah 128 orang 

peserta dengan Realisasi 128 peserta mencapai 100 %. 

Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 

20.360.000,-  Analisis pelaksanaan Kegiatan tersebut telah 

mencapai realisasi 100 % sesuai dengan target kinerja yang 

ditentukan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat 
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permasalahan dan Upaya yang dilaksanakan dengan 

melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

penyusunan perencanaan dimasa mendatang.  

(18) Kegiatan Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi bidang 

Pembangunan. Target dari Kegiatan tersebut adalah jumlah 

peserta rapat musrenbangcam adalah sejumlah 150 peserta 

dengan Realisasi 150 peserta mencapai 100 %. Anggaran 

dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 

10.950.000,-  Analisis pelaksanaan Kegiatan tersebut telah 

mencapai realisasi 100 % sesuai dengan target kinerja yang 

ditentukan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat 

permasalahan dan Upaya yang dilaksanakan dengan 

melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

penyusunan perencanaan dimasa mendatang. 

(19) Kegiatan Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi bidang 

Kepemudaan. Target dari Kegiatan tersebut adalah jumlah 

peserta rapat bidang kepemudaan adalah sejumlah 64 peserta 

dengan Realisasi 64 peserta mencapai 100 %. Anggaran dalam 

melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 6.630.000,-  

Analisis pelaksanaan Kegiatan tersebut telah mencapai realisasi 

100 % sesuai dengan target kinerja yang ditentukan. Dalam 

pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan dan 

Upaya yang dilaksanakan dengan melakukan evaluasi dalam 

pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan perencanaan 

dimasa mendatang. 

(20) Kegiatan Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi bidang 

Pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga. Target 

dari Kegiatan tersebut adalah jumlah peserta rapat bidang 

pemberdayaan kesejahteraan keluarga adalah sejumlah 162 

peserta dengan Realisasi 162 peserta mencapai 100 %. 

Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 

6.680.000,-  Analisis pelaksanaan Kegiatan tersebut telah 

mencapai realisasi 100 % sesuai dengan target kinerja yang 

ditentukan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat 
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permasalahan dan Upaya yang dilaksanakan dengan 

melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

penyusunan perencanaan dimasa mendatang. 

(21) Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu 

kecamatan (PATEN). Target dari Kegiatan tersebut adalah 

jumlah peserta rapat bidang pelayanan administrasi 

kecamatan adalah sejumlah 64 peserta dengan Realisasi 64 

peserta mencapai 100 %. Anggaran dalam melaksanakan 

Kegiatan tersebut sebesar Rp. 7.910.000,-  Analisis 

pelaksanaan Kegiatan tersebut telah mencapai realisasi 100 % 

sesuai dengan target kinerja yang ditentukan. Dalam 

pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan dan 

Upaya yang dilaksanakan dengan melakukan evaluasi dalam 

pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan perencanaan 

dimasa mendatang. 

3. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dan Target Kinerja Program 

Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja. 

Kecamatan  Weleri pada Tahun 2020 melaksanakan  5 

(Lima)  Program dan 21 (Dua puluh satu)  Kegiatan. Analisis tingkat 

kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan dihitung dengan 

“rata-rata tingkat ketercapaian indikator program dibagi rata-rata 

tingkat ketercapaian indikator kegiatan dikalikan 100%”. Hasil 

penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan 

kegiatan pada Urusan Penunjang sebagaimana tabel berikut :  
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TABEL 3.1 

Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja 

No Nama Program 

Jumlah 
Indikator 
Kinerja 

Program 

Rata-Rata 
Tingkat 

Ketercapaian 
Indikator 

Program (%) 

Jumlah 
Kegiatan 

Rata-Rata Tingkat 
Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 
(%) 

Tingkat 
Kesesuaian 

Kinerja Program 
dan Kegiatan 

(%) 

Predikat Tingkat 
Kesesuaian 

Kinerja Program 
dan Kegiatan 

  1 2 3 4 5 6 7 (=4/6x100) 8 

1 Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

1 95,95  9 95,95  95,95  Sangat Tinggi, 
Tinggi, Sedang, 
Rendah, Sangat 

Rendah 
2. Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 
1 100 3 100 100  

3 Program Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

1 100 1 100 100  

4 Program Peningkatan Pelayanan 
dan Kinerja Aparatur Pemerintah 
Program......... 

1 100 2 100 100  

5 Program Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Kebijakan KDH 

1 100 6 100 100  
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Kinerja Program pada Kecamatan Weleri dengan jumlah 5 

indikator kinerja dengan rata-rata tingkat ketercapaiannya sebesar 

100 persen. Kinerja program ini didukung oleh kegiatan sebanyak 21 

dengan indikator sebanyak 21 indikator, dengan rata-rata tingkat 

ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100 persen. Dari 

rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, 

maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan 

kegiatan sebesar 97,98 persen, dan termasuk dalam kategori tingkat 

kesesuaian …. (pilih : sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat 

rendah).  

Tingkat kesesuaian antara kinerja program dengan 

kegiatan dinilai Sangat tinggi, yang artinya kegiatan yang 

dilakukan cukup tepat dalam mendukung kinerja program. 

Meskipun rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program tidak 

mencapai 100 persen yang disebabkan oleh beberapa faktor antara 

lain  (1) terdapat sisa anggaran pada kegiatan penyediaan jasa 

komunikasi, sumber daya air, dan listrik sebesar Rp. 9.944.407,- 

yang sifatnya adalah persediaan anggaran selama 12 bulan; (2) 

terdapat sisa anggaran penyediaan jasa pemeliharaan daan 

perizinan kendaraan dinas/operasional sebesar Rp. 705.000 yang 

sifatnya persediaan anggaran selama 12 bulan; daaan (3) terdapat 

sisa anggaran kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi 

dalam dan luar daerah sebesar Rp 300.000,- yang sifatnya 

persediaan angagran selama 12 bulan. Sehingga di tahun depan 

perlu strategi lain untuk mendorong ketercapaian kinerja program 

agar lebih optimal dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

kegiatan. 
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TABEL.3.2 

Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 

No Urusan 
SKPD/Unit 

Kerja 
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan Target Realisasi 

Tingkat 
Capain 

Permasalahan 
Upaya 

Mengatasi 

Tinjut 
Rekom 
DPRD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Fungsi 

Penunjang 
Lainnya 

Kecamatan 
Weleri 

 Prgram : Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

100 95,95 95,95    

     Indikator Program : 
Prosesntase unit kerja 
internal yang terlayani 

      

      Kegiatan Penyediaan jasa 
surat menyurat 

      

       Indikator Kegiatan : 
Jumlah bulan 
penyediaan materai 
yang tersedia 

12 12 100 - - - 

      Kegiatan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

      

       Indikator Kegiatan : 
jumlah bulan 
penyediaan tagihan 
rekening listrik, 
telepon, air dan 
internet yang tersedia 

12 12 86,36 Terdapat sisa 
anggaran 
penyediaan jasa 
komunikasi 
listrik, telepon, 
air dan internet 
yang sifatnya 
persediaan. 

- - 

      Kegiatan Penyediaan Jasa 
pemeliharaan dan 
perizinan kendaraan 
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No Urusan 
SKPD/Unit 

Kerja 
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan Target Realisasi 

Tingkat 
Capain 

Permasalahan 
Upaya 

Mengatasi 

Tinjut 
Rekom 
DPRD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
dinas/operasional 

       Indikator Kegiatan : 
Jumlah STNK yang 
tersedia 

14 13 77,97 Terdapat STNK 
Mobil Avansa 
yang 
persediaan 
anggaran telah 
dicadangkan 
namun 
pelaksanaannya 
telah 
dilaksanakan 
oleh Bagian 
Umum Setda 
Kendal 

- - 

      Kegiatan Penyediaan Alat 
Tulis Kantor 

      

       Indikator Kegiatan : 
Jumlah bulan 
penyediaan alat utlis 
kantor yang tersedia 

12 12 100 - - - 

      Kegiatan Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

      

       Indikator Kegiatan : 
Jumlah bulan 
penyediaan barang 
cetakan dan 
penggandaan yang 
tersedia 

12 12 100 - - - 
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No Urusan 
SKPD/Unit 

Kerja 
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan Target Realisasi 

Tingkat 
Capain 

Permasalahan 
Upaya 

Mengatasi 

Tinjut 
Rekom 
DPRD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
      Kegiatan Penyediaan 

Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
undagan 

      

       Indikator Kegiatan : 
Jumlah bulan 
penyediaan bahan 
bacaan dan peraturan 
perundang – 
undangan yang 
tersedia 

12 12 100 - - - 

      Kegiatan Penyediaan 
Makanan dan Minuman 

      

       Indikator Kegiatan : 
Jumlah bulan 
penyediaan makanan 
dan minuman rapat 

12 12 100 - - - 

      Kegiatan Rapat-rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi Dalam dan 
Luar Daerah 

      

       Indikator Kegiatan : 
Jumlah bulan 
penyediaan BBM, 
perjalanan dinas yang 
tersedia 

12 12 99,55 Terdapat sisa 
anggaran 
perjalanan 
dinas luar 
daerah  

- - 

    Prgram : Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

100 100 100 - -  

     Indicator program :       
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No Urusan 
SKPD/Unit 

Kerja 
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan Target Realisasi 

Tingkat 
Capain 

Permasalahan 
Upaya 

Mengatasi 

Tinjut 
Rekom 
DPRD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
prosesntase sarana dan 
prasarana dengan kondisi 
baik pada unit kerja 

      Kegiatan Pengadaan Aset 
Peralatan dan Mesin 

      

       Indikator Kegiatan : 
Jumlah asset peralatan 
dan mesin yang 
tersedia 

5 5 100 - - - 

      Kegiatan Pemeliharaan 
Rutin/ Berkala Peralatan 
dan Mesin 

      

       Indikator Kegiatan : 
Jumlah bulan 
pelaksanaan 
pemeliharaan 
peralaatan dan mesin 
secara berkala yang 
tersedia 

12 12 100 - - - 

      Kegiatan Pemeliharaan 
Rutin/ Berkala Gedung 
dan Bangunan 

      

       Indikator Kegiatan : 
Jumlah gedung yang 
dilaksanakan 
pemeliharaan gedung 
dan bangunan yang 
tersedia 

5 5 100 - - - 
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No Urusan 
SKPD/Unit 

Kerja 
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan Target Realisasi 

Tingkat 
Capain 

Permasalahan 
Upaya 

Mengatasi 

Tinjut 
Rekom 
DPRD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    Program : Program 

Peningkatan Disiplin Aparatur 
      

     Indicator program : 
prosentase penurunan 
pelanggaran disiplin 
aparat)ur dalam berpakaian 
dinas  

      

      Kegiatan Pengadaan 
Pakaian Dinas beserta 
Perlengkapannya 

      

       Indikator Kegiatan : 
Jumlah pakaian dinas 
dan perlengkapannya 
yang tersedia 

17 17 100 - - - 

    Program : Program 
Peningkatan Pelayanan dan 
Kinerja Aparatur Pemerintah 

      

     Indicator program : rata – 
rata nilai sasaran kinerja 
pegawai (SKP) dan (rata – 
rata nilai SKP 

      

      Kegiatan Peningkatan 
Kinerja dan Pelayanan 
Aparatur 

      

       Indikator Kegiatan : 
Jumlah bulan 
pembayaran honor 
pejabat 
penatausahaan yang 

12 12 100 - - - 
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No Urusan 
SKPD/Unit 

Kerja 
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan Target Realisasi 

Tingkat 
Capain 

Permasalahan 
Upaya 

Mengatasi 

Tinjut 
Rekom 
DPRD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
tersedia 

      Kegiatan Penunjang 
Pelaksanaan Pekerjaan 
Perkantoran 

      

       Indikator Kegiatan : 
Jumlah bulan 
pembayaran honor 
tenaga penunjang 
pelaksanaan 
pekerjaan 
perkantoran yang 
tersedia 

12 12 100 - - - 

    Program : Program 
Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Kebijakan KDH 

      

     Indikator program : 
prosentase pembinaan 
dibidang pemerintahan, 
administrasi pembangunan, 
PKK, kesra, keuangan, 
kesehatan, keagamaan, 
ekonomi, dan  Paten 

      

      Kegiatan Pembinaan, 
Penyuluhan dan 
Koordinasi Bidang 
Pemerintahan 

      

       Indikator Kegiatan : 
Jumlah peserta yang 

13 13 100 - - - 
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No Urusan 
SKPD/Unit 

Kerja 
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan Target Realisasi 

Tingkat 
Capain 

Permasalahan 
Upaya 

Mengatasi 

Tinjut 
Rekom 
DPRD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
mengikuti rapat 
bidang pemerintahan 
dan monev kegiatan 
pilkades yang tersedia 

      Kegiatan Pembinaan, 
Penyuluhan dan 
Koordinasi Bidang 
Perlindungan 
Masyarakat 

      

       Indikator Kegiatan : 
Jumlah linmas desa 
yang terbina  

128 128 100 - - - 

      Kegiatan Pembinaan, 
Penyuluhan dan 
Koordinasi Bidang 
Pembangunan 

      

       Indikator Kegiatan : 
Jumlah peserta rapat 
musrenbangcam yang 
tersediaa  

150 150 100 - - - 

      Kegiatan Pembinaan, 
Penyuluhan dan 
Koordinasi Bidang 
Kepemudaan 

      

       Indikator Kegiatan : 
Jumlah peserta rapat 
musrenbangcam 
bidang kepemudaan  

64 64 100 - - - 

      Kegiatan Pembinaan,       
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No Urusan 
SKPD/Unit 

Kerja 
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan Target Realisasi 

Tingkat 
Capain 

Permasalahan 
Upaya 

Mengatasi 

Tinjut 
Rekom 
DPRD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Penyuluhan & Koordinasi 
Bidang Pemberdayaan 
Perempuan & 
Kesejahteraan Keluarga 

       Indikator Kegiatan : 
Jumlah peserta yang 
mengikuti rapat 
pembinaan bidang 
pemberdayaan 
kesejahteraan 
keluarga  

162 162 100 - - - 

      Kegiatan 
Penyelenggaraan 
Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan 
(PATEN) 

      

       Indikator Kegiatan : 
Jumlah peserta yang 
mengikuti rapat 
pembinaan 
penyelenggaraan 
pelayanan terpadu 
kecamatan (Paten) 

64 64 100 - - - 
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