
 
 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Pencapaian kinerja Kecamatan Wadaslintang pada tahun 2017 

diukur melalui 8 (delapan) Sasaran Strategis yang diperjanjikan untuk 

dapat dicapai target-targetnya. Secara keseluruhan, Kecamatan 

Wadaslintang telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi 

yang diembannya dalam pencapaian target kinerja  tahun 2017 dengan 

capaian kinerja sebesar 85.33 %. Hasil tersebut merupakan capaian 

dari kinerja Kecamatan Wadaslintang yang meliputi beberapa aspek, 

yaitu: 

1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi publik  yang capaian 

kinerja rata-rata mencapai 116.5 %, yang tercermin  4 (empat) 

indikator yaitu rata-rata penyelesaian dokumen  kependudukan 

(KK), rata-rata penyelesaian legalisasi, indikator presentase 

kerusakan blangko KK dan indicator pengurusan dokumen surat 

pindah datang dan pindah keluar. 

2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan capaian kinerja 

rata-rata mencapai 97.34 % yang dapat tercermin dari 3 (tiga ) 

indikator yaitu prosentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP, 

prosentase kepemilikan KK dan Prosentase Kepemilikan Akte 

Kelahiran. 

3. Meningkatnya kualitas perencanaan di tingkat kecamatan capaian 

kinerjanya baru 75 % yang diukur melalui indikator kinerja 

prosentase hasil musrenbang tingkat kecamatan yang 

ditindaklanjuti. 

4. Optimalisasi capaian PBB capaian kinerja mencapai 91 % yang 

diukur melalui indikator prosentase capaian target PBB. 

5. Meningkatnya tertib administrasi perijinan bangunan capaian 

kinerjanya 40 % yang diukur dengan indikator prosentase 

pencapaian target Ijin Mendirikan Bangunan. 



 
 

6. Penanganan dini kejadian bencana capaian kinerjanya  80 % 

dengan indicator kinrja prosentase kejadian bencana yang 

dilaporkan dalam waktu 1 x 24 jam. 

7. Meningkatnya anggaran responsive gender mencapai  87 % dengan 

indikator kinerja prosentase anggaran responsive gender yang 

tercover dalam APBDes. 

8. Meningkatnya tertib admnistrasi pemerintah desa capaian kinerja 

rata-rata mencapai 95.83 % yang diukur dengan 4 (empat) 

indikator yaitu prosentase desa yang menyelesaikan laporan tepat 

waktu dan sesuai ketentuan meliputi  Pertanggungjawaban 

APBDes, LKPJ, LPPD dan administrasi buku desa. 

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran 

Kecamatan Wadaslintang tahun 2017 dengan jumlah keseluruhan 

sasaran sebanyak 8 (delapan) sasaran dengan kategori capaian kinerja 

berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program 

Kecamatan Wadaslintang Tahun 2017 telah mencapai target yang telah 

ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat 

dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan 

sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam 

pencapaiannya. 




