KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan
karunia-Nyalah akhirnya kami dapat menyelesaikan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN MARANGKAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARATAHUN 2016-2021.
Renstra ini secara garis besar membahas tentang visi, misi, tujuan strategis dan sasaran
serta permasalahan yang ada di Kecamatan Marangkayu. Selain itu, dibahas juga tentang
bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan
kegiatan indikatif yang berhubungan langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.
Menyadari akan keterbatasan dan kamampuan dalam menyajikan Rencana Strategis
ini, sehingga terkesan masih jauh dari kesempurnaan dan harapan semua pihak. Namun kami
berharap, dengan Renstra ini semua kebijakan, Program dan kegiatan yang kami susun dapat
mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen, baik
pemerintah maupun masyarakat dapat mengarah kepada pencapaian sasaran dan tujuan yang
telah disepakati.
Akhirnya semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam
melaksanakan pembangunan.
Tenggarong, 26 Desember 2019
Camat Marangkayu

Rekson, S.Sos
NIP. 19650310 198411 1 001
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah
daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan
masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang
berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi
tanggungjawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.
Terkait dengan dengan hal tersebut, Rencana Strategi merupakan penjabaran dari
visi, misi dan program kepala daerah terpilih dalam satu periode. Renstra menekankan
tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala
Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon
kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk
mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Sejalan dengan tuntutan tersebut diatas, perlu segera diupayakan beberapa langkah
strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya.Salah satu langkah
yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu kepemerintahan
yang baik (GoodGovernance) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas. Sebagai aplikasi dari uraian diatas, maka perlu dibuat Rencana Strategis

Renstra SKPD adalah kepanjangan dari Rencana Startegis, yang biasanya dibentuk
dari Visi, Misi, tujuan, Kebijakan, program dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang
hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi
(Tupoksi) Instansi/Lembaga dan disusun dengan mempertimbangkan perkembangan
lingkungan strategi.

Kecamatan Marangkayu maka dipandang perlu adanya perencanaan pembangunan
sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa peraturan
yang menjadi landasan-landasan perencanaan pembangunan daerah antara lain Undangundang
Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang merupakan aturan pelaksanaan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memiliki pedoman teknis
dalam mengelola fungsi penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Marangkayu Tahun 2016-2021 adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan dan program yang disusun sesuai dengan fungsi Kecamatan Marangkayu dan
berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra mempunyai fungsi sebagai berikut :
1.

Renstra memiliki fungsi sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan
memgoptimalkan hasil yang akan dicapai serta alat untuk mengukur kemajuan
pelaksanaan tugas.

2.

Memudahkan melakukn control terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun
yang akan datang

3.

Dapat mengukur outcome (hasil) yan harus dicapai

4.

Menjadi alat/media untuk berkoordinasi dangan pihak lain

B. Landasan Hukum
Rencana Strategis Kecamatan Marangkayu Tahun 2016 – 2021 disusun atas dasar
mandat atau landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Reublik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

Tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai tindak
lanjut Undang-Undang 23 tahun 2014.
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 07 Tahun 2014 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah
diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2011
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.
C. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk :
1. Memberi arah, pedoman dan landasan dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan
Marangkayu sebagai Perencanaan Kegiatan Tahunan.
2. Sebagai panduan pengendalian serta pengawasan dan pertanggung jawaban
penyelenggaraan dalam bentuk indikator dan capaian kinerja.
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Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategi ini adalah :
1. Dapat merencanakan perubahan organisasi
2. Mengelola kebutuhan sistematis
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorentasi terhapa masa depan
4. Meningkatkan sera mengembangkan komunikasi dan jaringan dengan organisais lain
5. Meningkatkan pelayanan terhadap anggota dan masyarakat
6. Sebagai pedoman bagi seluruh Kecamatan Marangkayu dalam menyusun Renstra
periode 2016-2021.
7. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran
dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021.
D. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Marangkayu ini adalah
sebagai barikut :
a). Bab I

: PENDAHULUAN

b). Bab II

: GAMBARAN PELAYANAN SKPD

c). Bab III

: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

d). Bab IV

: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN SASARAN

e).Bab V

: RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF
f). BAB VI

: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

g). BAB VII

: PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MARANGKAYU

A.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Marangkayu
Sebagaimana disebutkan diatas bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai

Kartanegara nomor 142 tahun 2012, Kecamatan diberikan tugas untuk menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan dan malaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Untuk

menyelenggarakan

tugas

dan

wewenang

tersebut,

Kecamatan

menyelenggarakan fungsi :
1)

Melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah

2)

Memberikan pelayanan kepada masyarakat

Kecamatan

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan dalam satu wilayah Kecamatan serta melaksanakan
urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dengan memperhatikan prinsip
efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Seksi Pemberdayaan Masayakat Desa
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Linmas
5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
6. Seksi Tata Pemerintahan
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
9. Sub Bagian Penyusunan Program dan keuangan
Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 142 tahun 2012 tentang
Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara,
disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara
disebutkan bahwa Kecamatan Marangkayu dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud diatas mempunyai fungsi :
a)

Penyusunan program dan kegiatan kecamatan;

b)

Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;

c) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Marangkayu
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d)

Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

e)

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman
dan ketertiban umum;

f)

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;

g) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
h) Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
i) Penyelenggaraan uruan kesekretariatan;
j) Pengkoordinasi Fasilitasi Lintas Sektoral
k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
Adapun Uraian Tugas Camat meliputi :
a.

membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya melalui Sekretaris Daerah;

b.

memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengawasi kegiatan Kecamatan;
memberikan saran dan masukan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu
diambil dalam bidang tugas umum pemerintahan Kecamatan;

c.
d.

merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang tugas
pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahtraan Sosial dan
Pelayanan Umum;

e.

merumuskan sasaran penyusunan RENSTRA Kecamatan;

f.

mengorganisasikan penyusunan RENJA Tahunan Kecamatan;

g.

mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Kecamatan, melaporkan kepada
Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah ke Bagian Administrasi Organisasi;

h.

j.

menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD
setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun
ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

k.

mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

l.

mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

i.

m. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
n.
o.
p.
q.

mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
mengkoordinasikan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan;
mengkoordinasikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
mengkoordinasikan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

r.

Mengkoordinasikan dan menginventarisir kewenangan
dilimpahkan oleh Bupati berdasarkan ketetapan Bupati;

s.

Mengkoordinasikandanmemfasilitasipenanggulanganbencana;

t.

mengkoordinasikan, merencanakan, mengelola, mengendalikan dan evaluasi
penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di
tingkat kecamatan;
mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dalam
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

u.
v.
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w. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi teknis dan organisasi lain
yang menyangkut bidang tugas dan tanggung jawabnya;
x. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
Daerah;
y. mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data urusan
Pemerintahan Kecamatan;
z. monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik serta kebijakan operasional
dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan masyarakat Desa, Kesejahteraan
Sosial dan Pelayanan Umum;
aa. mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program, strategis dan
rencana kerja tahunan Kecamatan; dan
bb. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.
Uraian Tugas Sekretaris Kecamatan meliputi :
a. membantu Camat dalam melaksanakan administrasi teknis Kecamatan;
b. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
c. menyusun rencana kerja sekretariat Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. merumuskan sasaran yang hendak di capai berdasarkan skala prioritas dan dana yang
tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah yang
perlu di ambil dalam urusan bidang tugasnya;
f. mengkonsultasikan setiap kegiatan Sekretariat yang bersifat urgen kepada Camat;
g. mengkoordinasikan sasaran penyusunan RENSTRA Kecamatan;
h. mengkoordinasikan penyusunan RENJA tahunan serta kegiatan operasional Kecamatan;
i. mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Kecamatan, melaporkan kepada
Bupati secara berkala melalui camat;
j. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN dan LP2P dilingkungan
Kecamatan;
k. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD
setiap akhir tahun kepada Camat;
l. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD setiap akhir tahun
kepada camat;
m. mengkoordinasikan dan menkonsultasikan secara teknis pelayanan administrasi
terpadu kecamatan;
n. mengkoordinasikan laporan rekapitulasi daftar hadir bulanan pegawai untuk
disampaikan secara berkala ke BKD dan Bagian Administrasi Organisasi Sekretariat
Daerah;
o. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengusulkan pejabat pengadaan dan
pembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah diKecamatan, sepanjang
belum diberlakukannya kebijakan ULP;
p. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengusulkan pembentukan panitia/pejabat
penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan Kecamatan;
q. mengkoordinasikansub- sub bagian yang melaksanakan urusan Umum, Kepegawaian
dan Keuangan di Kecamatan;
r. mengkoordinasikan, rencana strategik serta kebijakan operasional Kecamatan yang
meliputi seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahtraan Sosial dan Pelayanan
Umum;
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s. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan sekretariat serta
mencari alternatif pemecahannya;
t. mengkoordinasikan mengevaluasi dan menginventarisasi penghapusan barang;
u. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
Daerah;
v. mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data urusan
pemerintahan kecamatan secara administrasi teknis;
w. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan Sekretariat Kecamatan;
x. mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program, strategis dan rencana
kerja tahunan kecamatan secara berkala kepada camat; dan
y. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat.
Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum meliputi :
a. membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan urusan umum;
b. membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
c. merencanakan kegiatan dan menyusun rencana kerja dan anggaran urusanumum
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. merencanakan kegiatan dan menyusun sasaran yang hendak dicapai urusanumum
berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
e. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan umum.
f. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan Umum;
g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LKjIP urusan
Umum melaporkan kepada camat melalui Sekretaris Kecamatan;
h. membuat laporan kegiatan urusan Umum melalui Sekretaris Kecamatan;
i. merencanakan kegiatan dan mengkonsultasikan kegiatan urusan Umum yang bersifat
urgen kepada Sekretaris Kecamatan;
j. memberi petunjuk dan masukan kepada Sekretaris Kecamatan tentang langkah-langkah
yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
k. merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan kerumahtanggaan kecamatan
meliputi ketertiban, keamanan, kebersihan, kehumasan dan protokol;
l. merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan pengadaan, inventarisasi
penghapusan barang;

dan

m. merencanakan kegiatan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan urusan Umum serta mencari alternatif pemecahannya sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan Sekretaris Kecamatan;
n. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengusulkan pejabat pengadaan dan
pembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan kecamatan,
sepanjang belum diberlakukannya kebijakan ULP;
o. merencanakan kegiatan,menginventarisasi kantor,rumah dinas, balai desa dan
bangunan milik pemerintah;
p. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengusulkan pembentukan panitia/pejabat
penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan kecamatan;
q. merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyerahkan seluruh salinan dokumen
pengadaan barang dilingkungan Dinas secara sistematis kepada camat melalui
Sekretaris kecamatan;
r. merencanakan kegiatan, menginventarisasi kantor, rumah dinas, balai desa dan
bangunan milik pemerintah lainnya;
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s. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
daerah;
t. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data
urusan Umum;
u. merencanakan kegiatanpelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan Sekretariat Kecamatan;
v. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan
Sekretariat Kecamatan; dan
w. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasanlainnya yang diberikan oleh Sekretaris
Kecamatan.
Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah .
a. membantu Sekretaris Kecamatan melaksanakan proses administrasi Keuangan
Kecamatan;
b. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
c. merencanakan kegiatan, menyusun rencana kerja dan anggaran urusan Keuangan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. merencanakan kegiatan dan menyusun sasaran yang hendak dicapai pada urusan
Keuangan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
e. merencanakan kegiatan dan menyusun rencana dan program kerja tahunan
urusanKeuangan;
f. merencanakan kegiatan, menyusun, mengusulkan dan menganalisa data dan dokumen
penganggaran,
penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan
kecamatan;
g. merencanakan kegiatan dan mengkonsultasikan, merencanakan kegiatan urusan
keuangan yang bersifat urgen kepada SekretarisCamat;
h. merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan penyusunan administrasi dan
pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
i. merencanakan kegiatan, mengkompilasi dan menghimpun bahan penyusunan
RENSTRA kecamatan;
j. merencanakan kegiatan, mengkompilasi dan menghimpun bahan penyusunan RENJA
kecamatan;
k. merencanakan kegiatan, mengkompilasi dan menghimpun bahan penyusunan TAPKIN
dan LAKIP kecamatan melaporkan kepada camat melalui Sekretaris kecamatan;
l. merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan LKPD setiap
akhir tahun ke Sekretaris;
m. memberi petunjuk dan masukan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah-langkah yang
perlu diambil dalam bidang tugasnya;
n. membimbing dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja
dan pengembangankarier;
o. merencanakan kegiatan dan menginventarisir, menyiapkan, mengolah bahan untuk
pengambilan kebijakan dalam hal penganggaran, penatausahaan keuangan dan
pertanggungjawaban keuangan kecamatan;
p. merencanakan kegiatan, menyiapkan, mengolah bahan untuk sosialisasi petunjuk
teknis dan bahan pembinaan kegiatan penganggaran, penatausahaan keuangan dan
pertanggungjawaban keuangan kecamatan;
q. merencanakan kegiatan dan melaksanakan verifikasi terhadap pertanggungjawaban
penggunaan anggaran kecamatan;
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r. merencanakan kegiatan, menghimpun usulan RKA / DPA unit kerja internal kecamatan
sesuai dengan data yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
usulan rencana kegiatan keuangan;
s. merencanakan kegiatan penyusunan RKA, DPA dan unit kerja internal kecamatan;
t. merencanakan kegiatan dan mengkonsultasikan penyusunan rencana kegiatan dan
program kerja dilingkungan kecamatan;
u. merencanakan kegiatan dan menyusun RKA, DPA dan kebutuhan anggaran
dilingkungan kecamatan;
v. merencanakan kegiatan dan melaksanakan penyusunan usulan rencana kerja
tambahan dalam upaya penyusunan anggaran perubahan kecamatan;
w. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
daerah;
x. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data
urusan keuangan;
y. merencanakan kegiatanpelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan keuangan;
z. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja
tahunan keuangan; dan
aa. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris
Kecamatan.
Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian adalah :
a. membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan urusan kepegawaian;
b. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
c. merencanakan kegiatan, menyusun rencana kerja dan anggaran urusankepegawaian
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. merencanakan kegiatan, menyusun sasaran yang hendak dicapai pada urusan
kepegawaian berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
e. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan
Kepegawaian;
f. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan
Kepegawaian;
g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP urusan
kepegawaian melaporkan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
h. merencanakan kegiatan dan mengkonsultasikan urusankepegawaian yang bersifat
urgen kepada Sekretaris Kecamatan;
i. memberikan saran dan masukan kepada Sekretaris Kecamatan tentang langkahlangkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
j. merencanakan kegiatan menyusun laporan rekapitulasi daftar hadir bulanan pegawai
untuk disampaikan secara berkala ke BKD dan Bagian Administrasi Organisasi
Sekretariat Daerah;
k. merencanakan kegiatan
urusankepegawaian;

menyusun

rencana

dan

program

kerja

tahunan

l. merencanakan kegiatan dan menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan
urusan kepegawaian;
m. merencanakan kegiatan, mengumpulkan dan mempelajari Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan bidang tugas urusan Kepegawaian sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
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n. merencanakan kegiatan, menghimpun bahan dan data untuk perumusan kebijakan
terkait dengan urusan kepegawaian;
o. merencanakan kegiatan, mengumpul dan mengolah data yang berhubungan dengan
urusan kepegawaian;
p. merencanakan kegiatan,menyiapkan dan menyusun daftar rencana Daftar Urut
Kepangkatan (DUK) dan analisis jabatan;
q. merencanakan kegiatan dan menghimpun, mengusulkan kelengkapan administrasi
pembuatan Asuransi Kesehatan PNS, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, Karsu dan Karis;
r. merencanakan kegiatan, menyusun daftar penjagaan dan mengusulkan kenaikan
pangkat, gaji berkala serta KP.4 pegawai, DP–3, Cuti PNS serta mengusulkan
kelengkapan administrasi PNS pensiun pegawai dilingkungan Kecamatan;
s. merencanakan kegiatan,menyiapkan data dan bahan perlengkapan untuk pengusulan
dan pengangkatan dalam jabatan;
t. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
daerah;
u. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data
urusan kepegawaian;
v. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan kepegawaian;
w. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja
tahunan kepegawaian; dan
x. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris
Kecamatan.
Uraian Tugas Kepala Seksi Pemerintahan:
a. membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan melalui
Sekretaris Kecamatan;
b. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
c. merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan pemerintahan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
d. merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan
Pemerintahan;
e. merencanakan kegiatan, mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada
Camat tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Pemerintahan;
f. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan
Pemerintahan;
g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan
Pemerintahan;
h. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP urusan
Pemerintahankepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
i. mengkonsultasikan kegiatan Seksi Pemerintahan yang bersifat urgen kepada Camat
melalui Sekretaris Kecamatan;
j. memberikan saran dan masukan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan tentang
langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
k. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan pembinaan adminisitrasi kependudukan
dan catatan sipil;
l. merencanakan kegiatan, melaksanakan administrasi pertanahan yang menjadi urusan
Kecamatan;
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m. merencanakan kegiatan,menyiapkan bahan dan menyelenggarakan rapat koordinasi
bidang pemerintahan;
n. merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas
Pemerintahan Desa dan atau kelurahan;
o. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan administrasi bidang kependudukan dan
catatan sipil serta melakukan pelaporan;
p. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang pertanahan
yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
q. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menganalisis materi peraturan desa dan
keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati;
r. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta
pembinaan penyusunan monografi desa dan atau kelurahan;
s. merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan
desa dan atau kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
t. merencanakan kegiatan, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan
Kepala Desa dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
u. merencanakan kegiatan, memfasilitasi penataan maupun perselisihan batas wilayah
antar desa dan atau kelurahan dalam wilayah kecamatan;
v. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program
transmigrasi dan penataan penduduk;
w. merencanakan kegiatan, melaksanakanpengumpulan
tanahkasdesa, dan kekayaandesa;

dan

pelaporan

data

x. merencanakan kegiatan, memfasilitasi penyelesaian pengaduan masalah pertanahan;
y. merencanakan kegiatan, memfasilitasi penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
Kepala Desa dan laporan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
z. merencanakan kegiatan, menghimpun, menyusun data kependudukan dan catatan
sipil;
aa.merencanakan kegiatan, melaksanakanpembinaankependudukan
sipilterhadappemerintahandesa dan ataukelurahan;

dan

catatan

bb. merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan memfasilitasi pembentukan Rukun
Tetangga;
cc. merencanakan
kegiatan,
mengidentifikasi
desa/kelurahan di kecamatan;

dan

memfasilitasi

pemekaran

dd. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
daerah;
ee.merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data
urusan Pemerintahan;
ff.merencanakan kegiatanpelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan Pemerintahan;
gg. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja
tahunan urusan Pemerintahan; dan
hh. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat.
Uraian Tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat adalah :
a.

membantu Camat dalam melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat melalui Sekretaris Kecamatan;
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b.

memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

c.

merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan ketentraman dan ketertiban umum dan
perlindungan masyarakatsebagai pedoman pelaksanaan tugas;

d.

merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan
ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

e.

merencanakan kegiatan, mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada
Camat tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan ketentraman dan
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

f.

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan
ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

g.

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan
ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

h.

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP urusan
ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakatkepada Camat
melalui Sekretaris Kecamatan;

i.

mengkonsultasikan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat yang bersifat urgen kepada Camat melalui Sekretaris
Kecamatan;

j.

merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyelengaraan pembinaan ketenteraman
dan ketertiban umum serta tertib perizinan;

k.

merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan serta penyelenggaraan pembinaan aparat
penertiban, Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat Kecamatan dan
Perlindungan Masyarakat Desa/kelurahan;

l.

merencanakan kegiatan, menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan
ketenteraman dan ketertiban, kesatuan bangsa potensi perlindungan masyarakat;

m. merencanakan kegiatan, menghimpun, menyusun serta mengolah data, melakukan
koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban
serta perlindungan masyarakat;
n.

merencanakan kegiatan, penegakan, pelaksanaan Peraturan Daerah, PeraturanBupati
dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;

o.

merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pembauran
kesatuan bangsa;

p.

merencanakan kegiatan, melaksanakan identifikasi potensi masalah ketenteraman
ketertiban serta upaya pencegahan;

q.

merencanakan kegiatan, memproses administrasi, rekomendasi, perijinan bidang
Politik Dalam Negeri / Izin Gangguan ( HO ) yang merupakan pelimpahan kewenangan
dari Bupati;

r.

merencanakan kegiatan, menginventarisasi, menyusun dan melaporkan data bidang
ketentraman dan ketertiban serta Perlindungan Masyarakat;

s.

merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman
dan ketertiban masyarakat;

t.

merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan,
kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat
tingkat Kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang;

u.

merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data WNI
keturunan dan WNA;

v.

merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan penyelengaraan pembinaan ideologi,
organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan umat
beragama;

w. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
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x.

merencanakan kegiatan, melakukan pencegahan atas pengelolaan Sumber Daya Alam
tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;

y.

merencanakan kegiatan, melakukan pencegahan dan penanggulangan permasalahan
kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan
berbahaya;

z.

merencanakan kegiatan, melakukan pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah
asset Pemerintah Daerah;

aa. merencanakan kegiatan, melakukan pengawasan dan pengendalian wilayah yang
berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban;
bb. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
Daerah;
cc. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data
urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
dd. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
ee. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja
tahunan urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
ff.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat.
Uraian Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :

a.

membantu Camat dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
melalui Sekretaris Kecamatan;

b.

memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

c.

merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan Pemberdayaan Masyarakat Desasebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

d.

merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;

e.

merencanakan kegiatan, mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada
Camat tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Pemberdayaan
Masyarakat Desa;

f.

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;

g.

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;

h.

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP urusan
Pemberdayaan Masyarakat Desakepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

i.

mengkonsultasikan kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersifat
urgen kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

j.

merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang
pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, Izin Mendirikan Bangunan dan
Pariwisata yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;

k.

merencanakan kegiatan, memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat,
peningkatan peran serta, prakarsa, dan swadaya gotong royong masyarakat serta
pemberdayaan peranan wanita;

l.

merencanakan kegiatan, melaksanakanpengumpulan dan pelaporan data
kegiatanusahaindustrikecil,sumberdayaalam dan sumberdayamanusiasektor industrial;

m. merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan, koordinasi dan pelaporan data
bidang pertanian;
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n.

melakukan koordinasi, bimbingan dan pemantauan terhadap ketahanan pangan di
wilayah kecamatan, pengembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani,
kelembagaan kelompok usaha ekonomi produkif;

o.

merencanakan kegiatan, monitoring, melaporkan perkembangan harga sembilan bahan
pokok;

p.

merencanakan kegiatan, pembinaan, pemantauan dan perlindungan terhadap
koperasi, usaha perkebunan dan peternakan;

q.

merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya
tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata;

r.

merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data
profilkecamatan dan desa, data kegiatan pembangunan desa/kelurahan dan
kecamatan;

s.

merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data perumahan,
bangunan gedung dan drainase lingkungan;

t.

merencanakan kegiatan, melaksanakan pengendalian pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana prasarana lingkungan;

u.

merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan Lokasi
Daur Ulang Sampah (LDUS) dan Air Bersih Perdesaan;

v.

merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang;

w. merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data sumber
pencemaran lingkungan hidup, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, serta
memfasilitasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup;
x.

merencanakan kegiatan, melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan
penghijauan, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air;

y.

merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data
penambangan sumber daya mineral dan energi dan pengambilan air bawah tanah;

z.

merencanakan kegiatan, menyusunrencana
pertamanan dan keindahanlingkungan;

dan

programkegiatankebersihan,

aa. merencanakan
kegiatan,
menghimpun,
mengolah
membuatbahanmasukanuntukpengembangansarana dan prasaranaumum;
bb. merencanakan kegiatan, melakukan pemantauan terhadap
peningkatan, pemeliharaan jalan, drainase pedesaan dan pemukiman;

data,

pembangunan,

cc. merencanakan kegiatan, melaksanakan pengendalian pemanfaatan daerah milik jalan
dan saluran drainase, daerah milik irigasi dan sumber daya air;
dd. merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan
pembangunan jaringan jalan, jembatan dan drainase;
ee. merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan pembangunan dan pemeliharaan
jaringan irigasi desa, jaringan tersier dan jaringan irigasi sumur pompa;
ff.

merencanakan kegiatan, menghimpun dan
pengembangan potensi kekayaan desa/kelurahan;

mengolah

data

perencanaan

gg. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan Alokasi
Dana Desa;
hh. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
daerah;
ii.

merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data
urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

jj.

merencanakan kegiatan, menghimpun dan mengolah data potensi wilayah sebagai
bahan perencanaan dan pengembangan wilayah kecamatan;
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kk. merencanakan kegiatan, melaksanakan pengendalian pemanfaatan milik daerah jalan
dan saluran drainase,irigasi dan sumber daya air;
ll.

merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan pembangunan dan pemeliharaan
jaringan irigasidesa, jaringan tersier dan jaringan irigasi sumur pompa;

mm. merencanakan kegiatanpelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
nn. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja
tahunan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
oo. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat.
Uraian Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial adalah :
a.

membantu Camat dalam melaksanakan urusan Kesejahteraan Sosial melaui Sekretaris
Kecamatan;

b.

memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

c.

merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan Kesejahteraan Sosialsebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

d.

merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan
Kesejahteraan Sosial;

e.

merencanakan kegiatan, mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada
Camat tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Kesejahteraan Sosial;

f.

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan
Kesejahteraan Sosial;

g.

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan
Kesejahteraan Sosial;

h.

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP urusan
Kesejahteraan Sosialkepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

i.

mengkonsultasikan kegiatan urusan Kesejahteraan Sosial yang bersifat urgen kepada
Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

j.

merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan
pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga,
ketenagakerjaan dan transmigrasi;

k.

merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan
kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;

l.

merencanakan kegiatan, melaksanakan urusan bidang kesenian, kebudayaan,
pendidikan, kepemudaan, olah raga, peranan wanita, dan kehidupan beragama;

m. merencanakan kegiatan, memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
n.

merencanakan
kegiatan,
menyelenggarakan
proses
administrasi
bidang
ketenagakerjaan AK/1 (Pencari Kerja Swasta) dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan
olah raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;

o.

merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi program Keluarga Berencana (KB),
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

p.

merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyusun data bantuan sosial dan
organisasi sosial kemasyarakatan;

q.

merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan pembinaan bagi penderita cacat, tuna
karya, tuna wisma, tuna rungu, tuna susila dan panti asuhan;

r.

merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan data untuk pengajuan permintaan
bantuan bagi korban bencana serta pendistribusiannya;

s.

merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan
bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan;
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t.

merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi
anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkotika dan penyandang masalah sosial;

u.

merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan,
pengembangan kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan
keolahragaan;

v.

merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan pembinaan serta sosialisasi kesejahteraan
keluarga, peranan wanita dan organisasi kewanitaan;

w. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan
pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dan pendataan sarana dan prasarana
pendidikan;
x.

merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi pemberantasan wabah penyakit,
imunisasi balita dan anak sekolah;

y.

merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi sistem kewaspadaan pangan dan
gizi, kegiatan posyandu;

z.

merencanakan kegiatan, menghimpun,menyiapkan bahan,mengevaluasipembinaan
keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaansarana /
prasaranaperibadatan dan kehidupanberagama;

aa. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
daerah;
bb. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data
urusan kesejahteraan sosial;
cc. merencanakan kegiatanpelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan kesejahteraan sosial;
dd. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja
tahunan urusan kesejahteraan sosial; dan
ee. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat
Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum adalah :
a.

membantu Camat dalam melaksanakan urusan Pelayanan Umum melalui Sekretaris
Kecamatan;

b.

memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

c.

merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan Pelayanan Umumsebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

d.

merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan
Pelayanan Umum;

e.

merencanakan kegiatan, mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada
Camat tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Pelayanan Umum;

f.

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan
Pelayanan Umum.

g.

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan Pelayanan
Umum;

h.

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP urusan
Pelayanan Umumkepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

i.

mengkonsultasikan kegiatan urusan Pelayanan Umum yang bersifat urgen kepada
Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

j.

merencanakan kegiatan, meneliti dan melakukan verifikasi persyaratan berkas
permohonan perijinan serta menetapkan besaran retribusi;

k.

merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan
pelayanan perijinan dan non perijinan;
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l.

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pelaksanaan secara teknis pelayanan
administrasi terpadu kecamatan;

m. merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu
penerangan jalan umum;
n.

merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melakukan pungutan atas pembinaan,
pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan, pertamanan dan
pemakaman;

o.

merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang
pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenagan
dari Bupati;

p.

merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah
dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman;

q.

merencanakan kegiatan, menghimpun
pengembangan kekayaan desa/kelurahan;

r.

merencanakan kegiatan, meneliti dan melakukan verifikasi persyaratan berkas
permohonan perijinan serta menetapkan besaran restribusi;

s.

merencanakan kegiatan, melaksanakan
tanahkasdesa dan kekayaandesa;

t.

merencanakankegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan atas pajak dan
restribusidaerah;

u.

merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan,
pertamanan dan keindahan lingkungan;

v.

merencanakan kegiatan, menghimpun, mengolah data, membuat bahan masukan
untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;

dan

mengolah

pengumpulan

data

dan

perencanaan

pelaporan

data

w. merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi dan pengendalian perizinan
perumahan dan bangunan;
x.

merencanakan kegiatan, melakukan pemantauan terhadap
peningkatan,pemeliharaan jalan, drainasepedesaan dan pemukiman;

y.

merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan
pembangunan jaringan jalan, jembatan dan drainase;

z.

merencanakankegiatan, mengkoordinasikan
penerangan jalan umum;

pengendalian

pembangunan,

pengelolaan

lampu

aa. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
daerah;
bb. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data
urusan pelayanan umum;
cc. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan pelayanan umum;
dd. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja
tahunan urusan pelayanan umum; dan
ee. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat.
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Bagan 2.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Marangkayu

CAMAT

SEKRETARIS

KASUBBAG PENYUSUNAN
PROGRAM & KEUANGAN

KASUBBAG UMUM
KETATALAKSANAAN &
KEPEGAWAIAN

KASI
PEMERINTAHAN

KASI
KESEJAHTERAAN
SOSIAL

KASI PMD

KASI TRANTIB

KASI PELAYANAN
UMUM

Dasar : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara 142 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Kecamatan

C. Sumber Daya Manusia Kecamatan Marangkayu
Untuk Melaksankan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Marangkayu didukung
dengan ketersedian dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana

serta

pengelolaan anggaran. Jumlah Pegawai yang bekerja di kecamatan Marangkayu sampai
dengan tahun 2016 sebanyak 31 Orang dan 21 Orang THL (tenaga Harian Lepas).
Ditinjau dari tingkat pendidikan pegawai yang ada di Kecamatan Mura Wis, sudah
cukupmemadai untuk dapat melaksanakan pelayanan dan tugas pokok yang ada. Berikut
data kepangkatan dan tingkat pendidikan Pegawai Kecamatan Marangkayu:
Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia
JABATAN
CAMAT
SEKRETARIS CAMAT
KASI
KASUBBAG
STAF
THL

I

Golongan
II
III IV
1
1
4
1
2
19 1

SD
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1

PENDIDIKAN
SMA
DI-DIII

18
8

1
1

S1
1
1
5
2
1
10

S2-S3
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C.KINERJA PELAYANAN SKPD
Kinerja Pelayanan SKPD Kantor Camat Marangkayu dapat diketahui melalui upaya
SKPD dalam mewujudkan sasaran/target Renstra pada periode sebelumnya. Sasaran/target
Renstra Kecamatan Marangkayu Tahun 2010-2015 antara lain :
1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
3. Meningkatnya kesejahtraan masyarkat
4. Meningkatnya kebutuhan dasar masyakat
5. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarkat secara luas
6. Meningkatnya partisipasi masyarkat dalam pembangunan
Upaya mencapai sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi dilaksanakan
dalam bentuk kegiatan meningkatkan sistem perencanaan organisasi, meningkatkan kinerja
organisasi serta meningkatkan laporan keuangan organisasi.
Selanjutnya upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dilaksanakan
dalam bentuk meningkatkan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi serta
meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur
Kemudian upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bntuk
kegiatan penurunan angka kemiskinan dan rumah layak huni bagi warga tidak mampu.
Upaya dalam meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan
ketersediaan sarana pendidikan dengan penduduk usia sekolah dan ketersediaan sarana
kesehatan dengan jumlah penduduk. Selanjutnya sasaran dalam meningkatnya pelayanan
terhadap masyarkat secara luas dilaksanakan dalam kegiatan pelayanan administrasi
kependudukan, pembinaan terhadap pembinaan desa, penurunan tingkat kriminilitas,
pelayanan terhadap kesejehteraan masyakat serta pendataan aset kecamatan.
Tabel 2.2
Sasaran Strategis
Sasaran
Strategis
1. Meningkatnya
efektifitas dan
efisiensi
birokrasi

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

100%

97%

97%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

150 Kegiatan

145 Kegiatan

97%

Tersedianya sistem
perencanaan organisasi
Tersedianya laporan kinerja
organisasi
Tersedianya laporan
keuangan organisasi

2. Meningkatnya
kualitas sumber
daya aparatur

Tersedianya sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi
Jumlah pendidikan dan
pelatihan yang diikuti oleh
aparatur
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3. Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat

4. Meningkatnya
pemenuhankeb
utuhan dasar
masyarakat

5. Meningkatnya
pelayanan
terhadap
masyarakat
secara luas

Persentase penurunan
angka kemiskinan

60%

58%

58%

Persentase rumah layak
huni

100%

100%

100%

Rasio ketersediaan sarana
pendidikan dengan
penduduk usia sekolah

85%

80,4%

95%

Rasio ketersediaan sarana
kesehatan dengan jumlah
penduduk

40%

34%

87%

Jumlah pelayanan
administrasi kependudukan

6000
Dokumen

6028 Dokumen

100,4
%

60 Kegiatan

128Kegiatan

213%

95%

90%

95%

116 Dokumen

38%

593

85%

300 Orang

200 Orang

80%

30%

46 Orang

46%

Jumlah pembinaan
terhadap Pemerintah Desa
Persentase penurunan
tingkat kriminalitas
Jumlah pelayanan bidang
kesejahteraan masyarakat
Jumlah Aset Kecamatan
6. Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan

300
Dokumen
700

Jumlah partisipasi
masyarakat dalam
perencanaan
pembangunan
Persentase kontribusi
perempuan dalam
perencanaan
pembangunan

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Threats / Ancaman (T), faktor-faktor luar yang bersifat negatif, yang dapat
mengakibatkan Kantor Camat Marangkayu gagal mengmbangkan pelayanan SKPD, antara
lain :
1.

Kerjasama dan Koordinasi antar dinas/instansi yang masih rendah

2.

Sarana dan prasarana Fasilitas Umum (Jalan dan Listrik) yang masih belum
memadai

3.

Keterlibatan Masyarakat yang masih rendah dalam pelaksanaan pembangunan

4.

Sumber Daya Aparatur di tingkat desa yang masih rendah, baik kualitas serta
disiplin kerja

5. Minimnya jumlah penduduk;
6. Letak antar desa dengan desa yang lain berjauhan;
7. Budaya masyarakat yang apatis terhadap pembangunan dan lingkungan sekitar;
8. Masih terdapat sarana jalan penghubung antar desa yang sulit dijangkau
Opportunity / Peluang (O), situasi dan faktor-faktor luar yang bersifat positif, yang
membantu Kantor Camat Marangkayu mencapai atau mampu mengembangkan pelayanan
SKPD, antara lain :
1.

Kemudahan Akses Teknologi/Internet
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2.

Kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan dan keterampilan aparatur.

3.

Adanya dukungan pelaksanaan program-program kegiatan yang dilaksanakan
oleh Desa (ADD) serta Program Dana Desa

4.

Keterlibatan Pengusaha lokal

5.

Dukungan dan Koordinasi yang baik dari Dinas Cabang/Instansi Sektoral dalam
pelaksanaan Renstra Kecamatan

6.

Rendahnya gangguan keamanan dan kriminalitas;

7.

Tersedianya perangkat aturan yang sudah jelas terkait pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Kantor Camat.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Marangkayu

Renstra Kecamatan Marangkayu Tahun 20016-2021

23

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah
yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah
secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan
wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra
SKPD untuk periode 5 tahun.
Adapun Target tujuan dan target sasaran dari Visi, Misi dan Program adalah sebagai

berikut

 Tujuan: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik


Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:
a. Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan,
profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka
pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah, dengan indikator:
1.

Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.

Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Partisipasi Masyarakat

b. Optimalnya akuntabilitas dan pengawasan daerah, dengan indikator:
1. Opini BPK
2. Indeks Persepsi Korupsi
3. Predikat Akuntabilitas Kinerja
c. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat, dengan indikator:
1. Cakupan e-KTP
d. Optimalnya pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana, dengan
indikator:
1. Persentase Peserta KB Akitf

e. Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga
keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dengan
indikator:
1. Rasio Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 100.000 penduduk
2. Indeks Risiko Bencana
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Adapun Target tujuan dan target sasaran dari Visi, Misi dan Program adalah sebagai
berikut

 Tujuan: Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah


Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:
a. Meningkatnya interkoneksi antar wilayah, dengan indikator :
1.

Presentase Jalan dengan kondisi baik
Tabel 3.1

VISI - MISI - TUJUAN – SASARAN
POKOK
VISI

MAJU

Agenda
Gerbang Raja

Memantapkan
reformasi
birokrasi untuk
rakyat

MANDIRI

B.

MISI

Meningkatkan
keterpaduan
pembangunan
infrastruktur
menuju daya
saing daerah

Reformasi
Birokrasi

Pembangunan
dan Pemerataan
Infrastuktur
Pelayanan
Publik

TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan
kapasitas
pemerintahan
daerah dari segi
kelembagaan,
profesionalisme
sumberdaya
aparatur, dan
keuangan daerah
dalam rangka
pelayanan publik
yang prima dan
kondusifitas daerah

Meningkatnya
tertib administrasi
pemerintah dan
kualitas
pelayanan publik

Menurunkan
kesenjangan
pembangunan
antar wilayah

Meningkatnya
interkoneksitas
antar wilayah

Indikator

Predikat Akuntabilitas
Kinerja

Pembinaan dan
penyuluhan pelayanan
perijinan dan non
perijinan di
Kelurahan/Kecamatan
Persentase
jalan
dengan kondisi baik

Telaahan Renstra SKPD
Penggalian isu strategis daerah tidak bisa lepas dari kerangka acuan perencanaan
pembangunan jangka panjang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan RPJPD
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, tahun 2015-2019 merupakan periode
RPJMD ketiga dimana mengusung tema visi Menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten
Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan meningkatnya peranan sektor
pertanian, perkebunan dan pariwisata sebagai leading sector pembangunan daerah yang
berbasis kerakyatan dan lestari. Sasaran utama yang hendak dicapai pada periode RPJMD
ketiga tersebut adalah: Pertama, meningkatnya kinerja sektor pertanian yang ditunjukkan
oleh: a) sektor pertanian sebagai leading sector pertumbuhan ekonomi daerah yang
memiliki daya saing tinggi, b)meningkatnya produksi dan kualitas produk hasil pertanian, c)
semakin beranekaragamnya produk pertanian dengan memanfaatkan bahan baku pengan
lokal, d) meningkatnya daya saing produk hasil pertanian dipasar lokal, nasional, dan
internasional; e) semakin berkembangnya industri berbasis pertanian; f) semakin
berkembangnya komoditi pertanian yang memiliki nilai tambah tinggi (high value crops);
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dan g) semakin meningkatnya produktivitas dan pendapatan petani dan pekerja di sektor
pertanian. Kedua, meningkatnya kinerja sektor pariwisata yang berbasis wisata alam dan
budaya ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan
asing dan domestik, serta terpeliharanya kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Dan
Ketiga, meningkatnya APS, meningkatnya kelulusan dalam UAN, dan meningkatnya
masyarakat melek aksara.
Arah pembangunan periode RPJMD ketiga tersebut memiliki tiga frase utama yang
menjadi titik berat yaitu:
1. Menuju masyarakat Kutai Kartanegara yang MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA
2. Dengan meningkatnya sektor PERTANIAN, PERKEBUNAN dan PARIWISATA sebagai
leading sector pembangunan daerah
3. Yang berbasis KERAKYATAN dan LESTARI.
Tiga frase utama arah pembangunan periode RPJMD ketiga tersebut kemudian
dirumuskan menjadi lima tema pembangunan. Tema-tema tersebut digunakan untuk lebih
memudahkan dalam rangka penggalian permasalahan pembangunan dan isu strategis
dalam rangka penyusunan bahan kebijakan perencanaan bagi kepala daerah terpilih melalui
visi dan misinya. Adapun kelima tema tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menuju tata kelola yang lebih
baik;
2. Pendayagunaan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka menuju daya saing
daerah;
3. Perwujudan pemerintah yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik dan
kondusifitas daerah;
4. Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat;
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BAB IV
VISI, MISI, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi SKPD
Perencanaan dimulai dengan merumuskan visi, misi, dan nilai nilai. Visi mencerminkan
apa yang ingin dicapai instansi, memiliki orientasi ke depan agar dapat eksis, bersifat antisipatif,
dan inovatif.
Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin
diwujudkan. Suatu Visi bersifat menantang (challenge) mengenai apa yang ingin diwujudkan
instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan
menggerakkan segala sumber daya instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin.
Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu

“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang
Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”

Penjelasan kata kunci visi di atas adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat mengandung arti Kantor Camat
Marangkayu akan berupaya memberikan pelayanan yang ramah, tepat dan cepat
sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.
2. Pemerataan pembangunan bermakna bahwa Kantor Camat akan mengupayakan
akselerasi pembangunan baik di sektor sosial, ekonomi dan budaya dalam wilayah
Kecamatan Marangkayu sehingga tidak tertinggal dengan wilayah lainnya dengan
prinsip berkeadilan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat maknanya Kantor Camat Marangkayu
mencita-citakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menintegrasikan
konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu menggunakan seluruh potensi guna
peningkatan kapasitas masyarakat yang nantinya dapat menciptakan pendapatan
sehingga pada akhirnya dinikmati seluruh masyarakat.
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah
agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Misi merupakan penjabaran dari visi
yang telah ditetapkan.
Kecamatan Marangkayu menetapkan misi yang diembannya, sebagai berikut:

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat
2. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya
saing daerah
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B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang
selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Kecamatan secara keseluruhan.
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan
pembangunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan
strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5
(lima) tahun ke depan.
C. Strategi dan Kebijakan

Dalam merumuskan strategi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, serta program/kegiatan,
lebih dahulu menentukan Faktor Kunci Keberhasilan CSF (Critical Success Factor). CSF
ditentukan melalui pencermatan lingkungan internal dan pencermatan lingkungan eksternal
dengan menggunakan analisis medan kekuatan. Untuk mengetahui medan kekuatan digunakan
alat analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats). Dari hasil analisis
lingkungan pada bab sebelumnya di peroleh Faktor Kunci Keberhasilan CSF (Critical Success
Factor) untuk dirumuskan menjadi strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Kantor
Camat Marangkayu adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1
Strategi SWOT
Faktor Internal

Strength (Kekuatan)
1. Tersedianya sarana dan prasarana.

Weakness (Kelemahan)
1.

2. Tersedianya Sumber daya manusia.

2.
3. Kompetensi Kelembagaan/Struktur Organisasi
3.
yang cukup kuat.
4. Terisinya seluruh jabatan baik jabatan
stuktural maupun jabatan non manajerial.

Faktor Eksternal

4.

5. Komitmen besar Camat dalam
mengakselerasi kualitas pembangunan baik
fasilitas umum maupun sosial

5.

Disiplin kerja belum maksimal / masih
rendah
Kualitas dan Kemampuan Sumber Daya
Manusia masih rendah
Kurangnya kemampuan (skill) beberapa
pegawai dalam bidang pekerjaannya
masing-masing;
Minimnya pemahaman pegawai dalam
mengoperasionalisasikan tugas pokok dan
fungsi serta menyusun Sasaran Kinerjanya
masing-masing;
Minimnya
kesempatan
SDM
dalam
mengembangkan kompetensi dan potensi;

kemasyarakatan.

Opportunity (Peluang)
1. Kemudahan
Akses
Teknologi/Internet
2. Kesempatan
untuk
mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
untuk
meningkatkan kemampuan
dan keterampilan aparatur.
3. Adanya
dukungan
pelaksanaan
programprogram kegiatan yang
dilaksanakan oleh Desa

Strategi SO
1.
2.
3.
4.

Menyediakan data dan informasi secara
online.
Mendorong kreativitas dan inovasi aparatur.
Memperkuat koordinasi eksternal dan lintas
sektoral untuk kemajuan pembangunan.
Meningkatkan Koordinasi dengan
pemerintah desa dan pengusaha lokal
dalam menyusun rencana pembangunan
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Strategi WO
1. Penggunaan IT dalam meningkatkan
kedisiplinan.
2. Setiap pegawai menyusun program kerja
tahunan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi
lainnya.
4. Meningkatkan pengusulan fasilitas umum.
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4.
5.

6.
7.

(ADD) serta Program Dana
Desa
Keterlibatan
Pengusaha
lokal
Dukungan dan Koordinasi
yang baik dari Dinas
Cabang/Instansi Sektoral
dalam pelaksanaan Renstra
Kecamatan
Rendahnya
gangguan
keamanan dan kriminalitas;
Tersedianya
perangkat
aturan yang sudah jelas
terkait pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Kantor
Camat.

Threat (Ancaman)
9. Kerjasama dan Koordinasi
antar dinas/instansi yang
masih rendah
10. Sarana dan prasarana
Fasilitas Umum (Jalan dan
Listrik) yang masih belum
memadai
11. Keterlibatan Masyarakat
yang masih rendah dalam
pelaksanaan pembangunan
12. Sumber Daya Aparatur di
tingkat desa yang masih
rendah, baik kualitas serta
disiplin kerja
13. Minimnya
jumlah
penduduk;
14. Letak antar desa dengan
desa yang lain berjauhan;
15. Budaya masyarakat yang
apatis
terhadap
pembangunan
dan
lingkungan sekitar;
16. Masih terdapat sarana
jalan penghubung antar desa
yang sulit dijangkau

Strategi ST
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Meningkatkan kualitas sarana jalan dan
fasilitas umum.
Pemerataan pembangunan antar desa
Melakukan pendekatan secara intensif
dengan Ketua RT dan Tokoh Masyarakat.
Menciptakan Kelompok Usaha Bersama
serta lapangan pekerjaan baru bagi
masyarakat.
Melakukan restrukturisasi dan pengkaderan
organisasi kemasyarakatan.
Melakukan koordinasi dengan perusahaan
dan SKPD terkait yang menangani aset
pemerintah daerah.
Menyampaikan usulan perbaikan jalan
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Strategi WT
1. Menyelaraskan antara kemampuan dan
penempatan jabatan non manajerial
pegawai.
2. Mengatur pembagian kerja sesuai
kemampuan masing-masing pegawai.
3. Memelihara fasilitas umum yang sudah
tersedia.
4. Memberikan reward terhadap pegawai
yang paling baik kinerja dan
kedisiplinannya.
5. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan
tentang substansi organisasi
kemasyarakatan dalam proses
pembangunan.
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BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Pengantar
Rencana program terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang
menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan
dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya
dijabarkan dalam Rencana Strategis SKPD.
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN MARANGKAYU
TUJUAN

1

Meningkatkan kapasitas
pemerintahan daerah dari
segi kelembagaan,
profesionalisme
sumberdaya aparatur,
dan keuangan daerah
dalam rangka pelayanan
publik yang prima dan
kondusifitas daerah

SASARAN

2

INDIKATOR
SASARAN
3

Meningkatnya tertib Predikat
administrasi
Akuntabilitas
pemerintah dan
Kinerja
kualitas pelayanan
publik

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

4

5

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)

DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAAN

6

TAHUN-1 (2016)
TARGET
8

7

Program Pelayanan
Tingkat pelayanan administrasi
Administrasi Perkantoran perkantoran

100%

100%

TAHUN-2 (2017)

(RP)

TARGET

9

8

1,482,714,800.00

100%

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN-4 (2019)

TAHUN-3 (2018)

(RP)

TARGET

9

8

1,457,795,540.00

4,200,000.00

100%

800

lembar

(RP)

TARGET

9

10

2,795,880,000.00

14,500,000.00 800

100%

lembar

(RP)

TARGET

11

12

2,996,830,000.00

15,887,724.04 800

TAHUN-5 (2020)

100%

lembar

TAHUN-6 (2021)

(RP)

TARGET

13

16

3,213,730,000.00

17,657,343.42 800

100%

lembar

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
(RP)

TARGET

17

16

3,443,570,000.00

19,246,504.33 4000

100%

lembar

(RP)
17

15,390,520,340.00

UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNGJA
WAB

LOKASI

20

21

SEKRETARIAT

Penyediaan jasa surat
menyurat

Jumlah Jasa Surat Menyurat

4.000 lembar

800

lembar

71,491,571.79

Kasubag Umum

Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa
administrasi keuangan

Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

10 rekening

2

rekening

2,690,728,684.87

Kasubag Umum

Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional yang dipelihara

75 unit

16

unit

192,430,448.85

Kasubag Umum

Jumlah jasa administrasi keuangan

60 orang/bulan

12

orang

Penyediaan jasa perbaikan Jumlah Peralatan yang diperbaiki
peralatan kerja

80 unit

16

unit

30,000,000.00

Penyediaan alat tulis
kantor

135 jenis

45

jenis

65,000,000.00 45

Penyediaan barang cetakan Jumlah Barang Cetakan dan
dan penggandaan
Penggandaan

25 jenis

5

jenis

30,000,000.00 5

Penyediaan komponen
Jumlah Komponen Listrik dan
instalasi listrik/penerangan Penerangan Bangunan Kantor
bangunan kantor

45 jenis

9

jenis

25,000,000.00

Penyediaan bahan bacaan Jumlah Bahan Bacaan dan Jumlah
dan peraturan perundang peraturan perundang undangan
undangan
Penyediaan bahan logistik Jumlah Bahan Logistik Kantor
kantor

2.500 eksemplar 500

eksempla
r

25,000,000.00

500

eksempla
r

75,000,000.00 500

eksempl
ar

81,750,000.00 500

eksemplar

89,107,500.00 500

eksemplar

97,127,175.00 2500

eksempl
ar

367,984,675.00

Kasubag Umum

35 jenis

7

jenis

15,000,000.00

7

jenis

55,000,000.00 7

jenis

59,950,000.00 7

jenis

65,345,500.00 7

jenis

71,226,595.00 35

jenis

266,522,095.00

Kasubag Umum

Penyediaan makanan dan
minuman

21.650 kotak

4330

kotak

99,900,000.00 500

kotak

1,211,034,076.90

Kasubag Umum

Rapat rapat koordinasi dan Jumlah kegiatan rapat-rapat dan
konsultasi ke dalam daerah Koordinasi
dan ke luar daerah

160 orang

32

orang

orang

5,125,006,406.25

Kasubag Umum

Penyediaan jasa
administrasi Teknis
Perkantoran
Program Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur

100 orang/bulan 20

Marangka
yu
297,601,160.00 2

rekening

412,481,218.00 2

rekening

433,105,278.00 2

rekening

472,084,753.02 2

rekening

514,572,380.79 2

rekening

560,883,895.06 12

rekening

Marangka
yu
15,000,000.00 16

unit

15,750,000.00 16

unit

35,000,000.00 16

unit

38,150,000.00 16

unit

41,583,500.00 16

unit

46,946,948.85 96

unit

Marangka
yu
129,160,200.00 12

orang

135,618,210.00 12

orang

192,399,121.00 12

orang

209,715,041.89 12

orang

228,589,395.66 12

orang

249,162,441.27 72

orang

1,144,644,409.82

Kasubag Umum
Marangka
yu

Jumlah Alat Tulis Kantor

16

unit

65,000,000.00 16

unit

70,850,000.00 16

unit

77,226,500.00 16

unit

84,176,885.00 80

unit

327,253,385.00

Kasubag Umum

jenis

68,250,000.00 55

jenis

91,662,500.00 45

jenis

99,912,125.00 45

jenis

108,904,216.25 45

jenis

118,705,595.71 280

jenis

552,434,436.96

Kasubag Umum

jenis

31,500,000.00 5

jenis

63,075,000.00 5

jenis

68,751,750.00 5

jenis

74,939,407.50 5

jenis

81,683,954.18 30

jenis

349,950,111.68

Kasubag Umum

9

jenis

150,000,000.00 9

jenis

168,000,000.00 9

jenis

183,120,000.00 9

jenis

199,600,800.00 45

jenis

725,720,800.00

Kasubag Umum

Marangka
yu
Marangka
yu

Jumlah Makanan dan Minuman

Marangka
yu
Marangka
yu

Marangka
yu
Marangka
yu

kotak

10,000,000.00 4330

kotak

239,590,000.00 4330

kotak

261,153,100.00 4330

kotak

orang

951,250,000.00 32

orang

998,812,500.00 32

orang

287,268,410.00 4330

kotak

313,122,566.90 22150

Marangka
yu

Jumlah jasa administrasi Teknis
Perkantoran
Tingkat ketersediaan sarana
prasarana aparatur dibandingkan
dengan kebutuhan

500,000,000.00 32

orang

525,000,000.00 32

1,048,753,125.00 32

orang

1,101,190,781.25 192

Marangka
yu
orang

246,853,440.00 20

orang

259,196,112.00 20

orang

430,298,101.00 20

orang

451,813,006.05 20

orang

476,662,721.38 20

orang

247,210,000.00

100%

500,495,857.45 120

orang

2,365,319,237.88

Kasubag Umum

1,073,200,000.00

SEKRETARIAT

Marangka
yu
100%

100%

-

100%

115,500,000.00

100%
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215,070,000.00

100%

230,530,000.00

100%

264,890,000.00

100%

31

Pengadaan Kendaraan
Dinas/operasional

Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional

3 unit

0

unit

-

unit

Pengadaan Perlengkapan
gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung
Kantor

315
unit/set/buah

9

unit

10,000,000.00 9

Pengadaan Peralatan
Gedung kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor

56 unit/set/buah

10

unit

Pengadaan Meubeleur

Jumlah meubeleur

73 unit/set/buah

Pengadaan Perlengkapan
Rumah Dinas/Jabatan
Camat
Pengadaan Perlengkapan
Rumah Dinas Pegawai

Jumlah Perlengkapan Rumah
Dinas/Jabatan Camat

73 unit/set/buah Na

Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas
Pegawai

Na

Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional yang dipelihara

80 unit

-

1

unit

unit

15,206,500.00 9

20,000,000.00 10

unit

21,000,000.00 10

15

unit

-

1

unit

unit

15,966,825.00 9

unit

unit

27,203,500.00 10

-2

unit

-

Kasubag Umum

18,446,416.25 36

unit

59,619,741.25

Kasubag Umum

unit

28,563,675.00 40

unit

96,767,175.00

Kasubag Umum

unit

- 42

unit

-

Kasubag Umum

unit

17,695,125.00 12

unit

64,982,625.00

Kasubag Umum

-

Kasubag Umum

439,061,083.75

Kasubag Umum

Marangka
yu
Marangka
yu
Marangka
yu
-

15

unit

-

12

Marangka
-

3

unit

0

unit/set/
buah/lusi
n
unit

15,000,000.00 3

unit

15,750,000.00 3

unit

16,537,500.00 3

Marangka
yu
Na

-0

16

unit/set/b
uah/lusin
unit

-

115,500,000.00 19

-

0

unit/set
/buah/l
usin
unit

75,070,000.00 20

-

0

unit/set/b
uah/lusin

78,823,500.00 21

unit

-

0

unit/set/bua
h/lusin

82,764,675.00 22

unit

-0

unit/set/
buah/lus
in
unit

86,902,908.75 98

Marangka
yu
Marangka
yu

Pemeliharaan
Jumlah Rumah Dinas yang
Rutin/Berkala Rumah Dinas dipelihara

35 unit

7

unit

10,000,000.00 7

unit

10,500,000.00 7

unit

11,025,000.00 7

unit

12,127,500.00 28

unit

43,652,500.00

Kasubag Umum

Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang
dipelihara

5 unit

1

unit

10,000,000.00 1

unit

10,500,000.00 1

unit

11,025,000.00 1

unit

13,230,000.00 4

unit

44,755,000.00

Kasubag Umum

Jumlah rumah jabatan yang
dipelihara

10 Unit

2

unit

20,000,000.00 2

unit

21,000,000.00 2

unit

22,050,000.00 2

unit

24,255,000.00 8

unit

87,305,000.00

Jumlah perlengkapan gedung
kantor

52 unit

18

unit

15,000,000.00 19

unit

15,750,000.00 20

unit

16,537,500.00 21

unit

17,364,375.00 78

unit

64,651,875.00

Jumlah peralatan gedung kantor
yang dipelihara

12 unit

2

unit

15,000,000.00 2

unit

15,750,000.00 2

unit

16,537,500.00 2

unit

17,364,375.00 8

unit

64,651,875.00

Pemeliharaan
Rutin/Berkala Prasarana
Umum Pemerintahan

Jumlah prasarana umum
pemerintahan

Na

30

titik

25,000,000.00 30

titik

26,250,000.00 30

titik

27,562,500.00 30

titik

28,940,625.00 120

titik

107,753,125.00

Program Peningkatan
disiplin aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas
pegawai

Marangka
yu
Marangka
yu

100%

Pengadaan Pakaian waskad Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Beserta Perlengkapannya Perlengkapannya

92 stel

Pengadaan Pakaian Korpri

35 stel

Jumlah Pakaian KORPRI

100%

315,400,000.00

100%

314,250,000.00

100%

1,498,352,500.00

100%

1,608,053,125.00

100%

30,000,000.00

100%

30,000,000.00

60,000,000.00

100%

3,826,055,625.00

SEKRETARIAT

60,000,000.00 0

0

90,000,000.00

Kasubag Umum

0

0

-

Kasubag Umum

0

0

-

Kasubag Umum

0

0

-

Kasubag Umum

Marangka
yu
-

stel

-

Marangka
yu
Pengadaan Pakaian Khusus Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari
Hari-hari Tertentu
Tertentu

125 stel

Pengadaan Pakaian
Olahraga

Jumlah Pakaian Olahraga

40 stel

Program Peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur

Persentase sumber daya aparatur
yang memiliki kompetensi sesuai
bidangnya

Pendidikan dan pelatihan
formal

Jumlah peserta

Marangka
yu
-

stel

-

Marangka
yu

Program Peningkatan
Tingkat Capaian Kinerja
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan

100%

-

-

-

-

84 orang

Na

100%

32

100%

58,850,000.00

100%

49,350,000.00

orang

100%
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53,770,000.00

100%

53,770,000.00 32

161,300,000.00

100%

orang

57,630,000.00

100%

57,630,000.00 32

172,890,000.00

100%

orang

61,800,000.00

100%

66,220,000.00

61,800,000.00 32

orang

66,220,000.00 128

185,410,000.00

100%

198,670,000.00

100%

orang

100%

239,420,000.00

SEKRETARIAT

239,420,000.00

Kasubag
Kepegawaian

826,470,000.00

32

SEKRETARIAT

Marangka
yu

Pembinaan dan
penyuluhan
pelayanan
perijinan dan
non perijinan di

Penyusunan dokumen
perencanaan dan laporan
kinerja serta Monev

Jumlah dokumen

Na

Penyusunan Profil
kecamatan
Penyusunan dokumen
Renstra

Jumlah dokumen

Na

1

dokumen

8,050,000.00

Jumlah dokumen

Na

1

dokumen

3,800,000.00

Penyusunan Laporan
Keuangan

Jumlah Laporan Keuangan

Na

1

dokumen

40,000,000.00 1

Penyusunan Potensi
Kewilayahan Kecamatan

Jumlah dokumen

Na

0

dokumen

Program Peningkatan
Pelayanan Publik

Cakupan pelayanan perijinan dan
non perijinan

Na

Fasilitasi Pelaksanaan
PATEN

Jumlah Pelayanan

Na

6

orang

24,600,000.00 0

orang

-

0

orang

-

0

orang

-

0

orang

-

0

orang

-

6

fasilitasi pelestarian dan
aktualisasi adat budaya
daerah
fasilitasi koordinasi dan
konsultasi tilawatil Qur'an

jumlah kegiatan fasilitasi

Na

1

kegiatan

29,250,000.00 0

kegiatan

-

0

kegiatan

-

0

kegiatan

-

0

kegiatan

-

0

kegiatan

-

jumlah kegiatan fasilitasi

Na

1

kegiatan

45,000,000.00 0

kegiatan

-

0

kegiatan

-

0

kegiatan

-

0

kegiatan

-

0

kegiatan

-

dokumen

100%

7,000,000.00 1

dokumen

7,350,000.00 1

-

67,200,000.00 1

0

dokumen

42,000,000.00 1

dokumen

94,100,000.00 1

0

dokumen

-1

-

98,850,000.00

dokumen

-

0%

dokume
n

73,920,000.00 1

78,522,400.00 1

dokumen

86,374,640.00 6

dokume
n

320,367,040.00 Kasubag Keuangan
Marangka
yu

1

dokumen

2

0

8,050,000.00 Kasubag Keuangan

0

dokumen

-1

dokumen

2

dokume
n

3,800,000.00

dokume
n

98,970,000.00 1

dokumen

106,887,600.00 1

dokumen

112,295,360.00 6

dokume
n

dokume
n

0

dokumen

-0

dokumen

-1

dokume
n

-

-

dokumen

0%

-

0%

-

0%

-

100%

Kasubag Umum

Marangka
yu
Marangka
yu

494,252,960.00 Kasubag Keuangan
Marangka
yu
-

Kasubag Umum
Marangka
yu

98,850,000.00

Kecamatan

orang

24,600,000.00

Kasi Pelayanan
Umum

1

kegiatan

29,250,000.00

Kasi PMD

1

kegiatan

45,000,000.00 Kasi Pemerintahan

Marangka
yu

Marangka
yu

Cakupan pelayanan perijinan dan
non perijinan
Jumlah Pelayanan

Na

Na

Na

-

100%

71,850,000.00

100%

421,800,000.00

100%

452,120,000.00

100%

484,840,000.00

100%

523,160,000.00

100%

1,953,770,000.00

Kecamatan

Na

Na

-

100%

24,600,000.00

100%

37,640,000.00

100%

40,340,000.00

100%

43,260,000.00

100%

50,000,000.00

100%

195,840,000.00

Kecamatan

43,260,000.00 15

orang

50,000,000.00 66

Na

6

Rata-rata Kinerja Kecamatan
Fasilitasi Pendataan dan
Penertiban Pemungutan
Retribusi

dokumen

Marangka
yu

Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Masyarakat

Fasilitasi Kegiatan PATEN

1

Jumlah Dokumen

orang

100%
Na

Na

-

24,600,000.00 15

orang

47,250,000.00

100%
1

1

kegiatan

47,250,000.00 1

dokumen

37,640,000.00 15

384,160,000.00
20,000,000.00 1

orang

100%

40,340,000.00 15

411,780,000.00

dokume
n

21,600,000.00 1

orang

100%
dokumen

441,580,000.00
23,328,000.00 1

100%
dokumen

473,160,000.00
25,417,866.56 4

orang

100%

195,840,000.00

Kasi Pelayanan
Umum

dokume
n

90,345,866.56

Kasi Trantib
Marangka
yu

Fasilitasi Pelaksanaan MTQ Jumlah peserta

Na

kegiatan

49,612,500.00 1

kegiatan

54,084,325.00 1

kegiatan

58,411,071.00 1

kegiatan

63,083,956.68 5

kegiatan

272,441,852.68

Kasi Kesra

Fasilitasi Pendataan dan
Penertiban Pemungutan
PBB
Fasilitasi Penyelesaian
Batas Desa

Jumlah Dokumen

Na

Na

-

1

dokumen

20,000,000.00 1

dokume
n

21,600,000.00 1

dokumen

23,328,000.00 1

dokumen

25,194,240.00 4

dokume
n

90,122,240.00

Kasi Trantib

Jumlah Dokumen

Na

Na

-

1

dokumen

30,000,000.00 1

dokume
n

32,400,000.00 1

dokumen

34,992,000.00 1

dokumen

37,791,360.00 4

dokume
n

Fasilitasi Pencegahan dan
Penanggulangan Musibah
Kebakaran

Jumlah Dokumen

Na

Na

-

1

dokumen

17,360,000.00 1

dokume
n

18,748,800.00 1

dokumen

21,442,710.25 1

dokumen

23,158,127.07 4

dokume
n
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Marangka
yu

1,757,930,000.00

Marangka
yu
Marangka
yu

135,183,360.00 Kasi Pemerintahan
Marangka
yu
80,709,637.32

Kasi Trantib
Marangka
yu

33

Fasilitasi Manajemen
Perubahan

Jumlah dokumen

n.a

-

Fasilitasi Kegiatan
Pendataan Surat Tanah

Jumlah Dokumen

Na

Na

Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan peningkatan
keamanan dan Ketertiban
Umum

Jumlah Dokumen

Na

Na

Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan di Wilayah
Kecamatan

Jumlah Dokumen

Monitoring dan Evaluasi
pelaksanaan ADD dan DD
di Wilayah Kecamatan

Jumlah Dokumen

Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun
Kecamatan/Kelurahan

Swadaya masyarakat terhadap
program pemberdayaan
masyarakat

Na

-

Na

Na

1

dokumen

50,000,000.00 1

dokume
n

54,000,000.00 1

dokumen

58,320,000.00 1

dokumen

63,568,800.00 5

dokume
n

225,888,800.00

-

100

surat
tanah

40,000,000.00 100

surat
tanah

43,200,000.00 100

surat
tanah

46,656,000.00 100

surat tanah

50,388,480.00 400

surat
tanah

180,244,480.00 Kasi Pemerintahan

-

1

dokumen

20,000,000.00 1

dokume
n

21,600,000.00 1

dokumen

23,328,000.00 1

dokumen

25,194,240.00 4

dokume
n

90,122,240.00

dokume
n

91,546,875.00 1

dokume
n

375,789,023.44

dokume
n

53,000,000.00 1

dokume
n

217,082,500.00 Kasi Pemerintahan

-

1

Na

100%

1

100%

233,000,000.00

201,000,000.00 31

100%

orang

234,600,000.00

dokumen

dokumen

100%

201,000,000.00 31

87,187,500.00 1

50,000,000.00 1

606,280,000.00

Fasilitasi Pelayanan RT dan Jumlah Linmas
Linmas

Na

31

orang

Fasilitasi/ Lembaga
Jumlah Lembaga aktif
organisasi kemasyarakatan
Tingkat Kecamatan/
Kelurahan

Na

1

dokumen

Fasilitasi Pelaksanaan ERAU Jumlah peserta

Na

1

kegiatan

35,000,000.00 1

Fasilitasi Pelaksanaan Hari- Jumlah Hari-hari besar nasional
hari Besar Nasional

Na

6

hari besar

140,000,000.00 6

Fasilitasi Pelaksanaan Hari- Jumlah Hari-hari besar keagamaan Na
hari Besar Keagamaan

5

hari besar

170,000,000.00 5

100%

dokumen

dokumen

600,544,000.00

100%

96,124,218.75 1

dokumen

55,650,000.00 1

dokumen

619,896,200.00

100%

100,930,429.69 4

58,432,500.00 4

626,841,010.00

100%

Marangka
yu
Kasi Trantib
Marangka
yu

Kasi PMD
Marangka
yu

2,921,161,210.00

Kecamatan

1,206,000,000.00

kasi kesra

Kasi PMD

orang

201,000,000.00 31

orang

201,000,000.00 31

orang

201,000,000.00 31

orang

201,000,000.00 155

orang

dokumen

35,280,000.00 1

dokume
n

37,044,000.00 1

dokumen

38,896,200.00 1

dokumen

40,841,010.00 5

dokume
n

217,661,210.00

kegiatan

40,000,000.00 1

kegiatan

45,000,000.00 1

kegiatan

50,000,000.00 4

kegiatan

170,000,000.00

Kasi Kesra

hari
besar

140,000,000.00 6

hari besar

140,000,000.00 6

hari besar

140,000,000.00 24

hari
besar

560,000,000.00

Kasi Kesra

hari
besar

170,000,000.00 5

hari besar

170,000,000.00 5

hari besar

170,000,000.00 20

hari
besar

680,000,000.00

Kasi Kesra

Marangka
yu
32,000,000.00 1

dokumen

33,600,000.00 1

Marangka
yu

Marangka
yu

Fasilitasi Lomba Desa

Jumlah Lomba Desa

Na

1

jumlah usulan masyarakat dalam
musrenbang desa
Musrenbang

Jumlah Peserta Musrenbang

100%

500 peserta

100%

100

orang

4,350,000.00

100%

-

4,350,000.00

kegiatan
100%

100

orang

25,000,000.00 1
12,500,000.00

12,500,000.00 100

kegiatan
100%

orang

12,500,000.00 1

kegiatan

12,500,000.00

100%

12,500,000.00 100

orang

25,000,000.00 1

kegiatan

25,000,000.00 4

12,500,000.00

100%

12,500,000.00

12,500,000.00 100

orang

12,500,000.00 400

kegiatan
100%

orang

Marangka
yu
Marangka
yu
87,500,000.00

Kasi PMD

54,350,000.00

Kecamatan

54,350,000.00

Kasi PMD

Marangka
yu

Marangka
yu

menurunkan kesenjangan Meningkatnya
pembangunan antar
interkoneksitas
wilayah
antar wilayah

Persentase jalan
dengan kondisi
baik

Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Persentase Jalan dan Jembatan
Jalan dan Jembatan
dalam kondisi baik
Kecamatan/Kelurahan

45%

5%

575,000,000.00

10%

1,475,000,000.00

2%
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530,000,000.00

10%

1,400,000,000.00

10%

1,400,000,000.00

10%

1,400,000,000.00

92%

6,780,000,000.00

34

KECAMATAN

Lanjutan Semenisasi jalan

jumlah panjang jalan

200,000,000.00

80 m

200,000,000.00

semenisasi jalan

Jumlah Panjang Jalan

125,000,000.00

240 m

600,000,000.00

peningkatan badan jalan

jumlah panjang jalan

100,000,000.00

70 m

200,000,000.00

pengerasan jalan

jumlah panjang jalan

150,000,000.00

300 m

175,000,000.00

pembuatan,penimbunan
pengerasan jalan

jumlah panjang jalan

400 m

200,000,000.00

perencanaan peningkatan
jalan

Jumlah Dokumen

perbaikan jalan

Jumlah panjang jalan

Program Pembangunan
Cakupan Saluran Drainase/GorongSaluran Drainase/Gorong- Gorong Kecamatan/Kelurahan
Gorong
Dalam Kondisi Baik
Kecamatan/Kelurahan

2 dokumen

4180 m

530,000,000.00

m

400,000,000.00 kasi PMD

600,000,000.00

240 m

600,000,000.00

240 m

600,000,000.00 960

m

2,525,000,000.00 Kasi PMD

160 m

400,000,000.00

160 m

400,000,000.00

160 m

400,000,000.00 4730

m

2,030,000,000.00 Kasi PMD

350 m

200,000,000.00

350 m

200,000,000.00

350 m

200,000,000.00 1350

m

925,000,000.00 Kasi PMD

/Sebuntal,
Semangko
11 desa

1200 m

200,000,000.00

1200 m

200,000,000.00

1200 m

200,000,000.00 4000

m

800,000,000.00 Kasi PMD

/Sebuntal,
Semangko

dokume
n

100,000,000.00 Kasi PMD

2
0

50%

8%

1,100,000,000.00

7%

975,000,000.00

jumlah panjang parit

825,000,000.00

285 m

475,000,000.00

pembuatan Drainase

Jumlah panjang drainase

100,000,000.00

90 m

100,000,000.00

semenisasi parit

jumlah panjang parit

175,000,000.00

normalisasi saluran

jumlah panjang saluran

Program pembangunan
jalan dan jembatan
Kecamatan/ Kelurahan

Cakupan panjang Jalan dan
Jembatan di Kecamatan

Pembuatan Badan jalan

Jumlah Panjang Jalan

200,000,000.00

pembuatan jembatan dan
penimbunan

Jumlah Panjang Jembatan

100,000,000.00

Pembuatan Jembatan

Jumlah Panjang Jembatan

180 m
40%

35%

4%

5%

300,000,000.00

600,000,000.00

2%

120 m

2%

400 m

150,000,000.00

150,000,000.00

6%

300 m

1200 m

600,000,000.00

1200 m

600,000,000.00

1200 m

600,000,000.00 4285

m

3,300,000,000.00 Kasi PMD

300 m

300,000,000.00

300 m

300,000,000.00

300 m

300,000,000.00 990

m

1,100,000,000.00 Kasi PMD

160 m

400,000,000.00

160 m

400,000,000.00

160 m

400,000,000.00 480

m

1,375,000,000.00 Kasi PMD

200 m

400,000,000.00

200 m

400,000,000.00

200 m

400,000,000.00 780

m

1,600,000,000.00 Kasi PMD

200,000,000.00

450 m

850,000,000.00

350,000,000.00

8%

450 m

1,700,000,000.00

850,000,000.00

350,000,000.00

9%

8%

450 m

1,700,000,000.00

94%

850,000,000.00

8%

1,300,000,000.00

18 m

400,000,000.00

35 m

5%

616,887,014.00

9%

500,000,000.00
1,700,000,000.00

35 m
9%

500,000,000.00
1,700,000,000.00

35 m
9%

350,000,000.00 1770

3,600,000,000.00

m
0

500,000,000.00 123
1,700,000,000.00

7,375,000,000.00

76%

0
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200,000,000.00

8%

9%

- Kasi PMD

9%

600,000,000.00

1,700,000,000.00

-

200,000,000.00

400,000,000.00

11 desa
/Sebuntal,
Semangko
11 desa

240 m

100,000,000.00

pembuatan parit

Program Pembangunan
Persentase Infrastruktur di
Infrastruktur Kecamatan / Wilayah Kecamatan
Kelurahan

80

m
80%

KECAMATAN

KECAMATAN

1,600,000,000.00 Kasi PMD
100,000,000.00

Kasi PMD

1,900,000,000.00 Kasi PMD
7,616,887,014.00

KECAMATAN

35

/Sebuntal,
Semangko
11 desa
/Sebuntal,
Semangko
11 desa

11 desa
/Sebuntal,
Semangko

11 desa
/Sebuntal,
Semangko
11 desa
/Sebuntal,
11 desa
/Sebuntal,
Semangko

Sebuntal,S
emangko,
Sebuntal,S
emangko,
Sebuntal,S
emangko,

pembangunan gedung/
lapangan

jumlah luas bangunan

pembuatan pagar

Jumlah Panjang Pagar

100,000,000

rehab bangunan

Jumlah luas bangunan

50,000,000

pengadaaan

jumlah jenis barang

1

250,000,000.00

lanjutan semenisasi jalan

jumlah panjang jalan

1

200,000,000.00

pembuatan bak air bersih

Jumlah bak yang dibangun

perencanaan

Jumlah Dokumen

Program pembangunan
turap/talud/bronjong

Cakupan panjang Jalan dan
Jembatan di Kecamatan

pembuatan turap

jumlah panjang turap

120 m2

10

3 jenis

775,000,000.00

775,000,000.00

586,887,014.00 250

m2

600,000,000.00 250

m2

600,000,000.00

250 m2

600,000,000.00 1014

m2

2,986,887,014.00 Kasi PMD

m

30,000,000.00 100

m

300,000,000.00 100

m

300,000,000.00

100 m

300,000,000.00 310

m

1,030,000,000.00 Kasi PMD

m2

200,000,000.00 50

m2

200,000,000.00

50 m2

200,000,000.00 150

m2

300,000,000.00

5.00 jenis

300,000,000.00 18

jenis

310,000,000.00

5.00 jenis

290,000,000.00

2

5.00 jenis

unit

300,000,000.00 2

unit

300,000,000.00

2 unit

1,460,000,000.00 Kasi PMD
-

300,000,000.00 8

100,000,000.00

650,000,000.00 Kasi PMD

unit
dokume
n

2

Sebuntal,S
emangko,
Kersik,San
Sebuntal,S
emangko,
Sebuntal,S
emangko,
Sebuntal,S

200,000,000.00 Kasi PMD

Sebuntal,S
emangko,

1,190,000,000.00 Kasi PMD

Sebuntal,S
emangko,

100,000,000.00 Kasi PMD

4%

370,000,000.00

4%

200,000,000.00

9%

600,000,000.00

9%

400,000,000.00

9%

400,000,000.00

93%

2,745,000,000.00

250 m

370,000,000.00

200 m

200,000,000.00

375 m

600,000,000.00

250 m

400,000,000.00

250 m

400,000,000.00

1325 m

2,745,000,000.00 Kasi PMD
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300,000,000.00

0

2 dokumen
8%

m2

50

2 unit

50%

600,000,000.00 144

36

Desa
Sebuntal

KECAMATAN

Sebuntal,S
emangko,
Kersik,San

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

A. Pengantar
Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai
Kartanegara memberikan gambaran keberhasilan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
Periode 2016-2021.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis
pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap
tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah sebagai
alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif,
merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program
(outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja program adalah
sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah
(efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran,
karena hasil (outcome) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang
mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan
sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang
diharapkan di masa mendatang.
B. Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tabel 6.1
No

1

2

Indikator Kinerja SKPD
yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran
RPJMD
URUSAN WAJIB
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Cakupan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
yang dibangun
Persentase Infrastruktur
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Panjang Jalan
dan Jembatan
Persentase Jalan dan
Jembatan dalam kondisi
baik
Cakupan
Turap/Talud/Bronjong
Kecamatan/Kelurahan
Dalam Kondisi Baik
PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTAHAN:

Kondisi Kinerja
pada Awal
periode RPJMD
Tahun 0

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

60%

-

20%

20%

20%

-

100%

50%

10%

10%

10%

10%

10%

100%

45%

8%

8%

8%

8%

8%

100%

60%

8%

8%

8%

8%

8%

100%

50%

18%

18%

18%

18%

18%

100%
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Kondisi
Kinerja
pada akhir
perode
RPJMD
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KECAMATAN
Cakupan pelayanan
perijinan dan non
perijinan (Kecamatan)
Rata-rata Kinerja
Kecamatan
Cakupan pelayanan
perijinan dan non
perijinan (Kecamatan)
Cakupan layanan
administrasi perkantoran

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tingkat kepatuhan
aparatur
Cakupan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Cakupan peningkatan
sarana dan prasarana
aparatu
Tingkat ketepatan waktu
pelaporan capaian
kinerja dan keuanga

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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BAB VII
PENUTUP

Pada Dasarnya Renstra disusun sebagai pemandu Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) khususnya Kantor Camat Marangkayu dalam mencapai tujuan, sebagai
gambaran umum program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun
kedepan, sebagai acuan umum pihak yang terlibat dalam penyediaan sumber daya dan
sebagai instrumen bagi pihak – pihak yang bertugas melaksanakan, memantau,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan dan program yang telah dilaksanakan.
Dalam perumusan strategi, tujuan, kebijakan dan program digunakan alat analisis
SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats). Dimana sebelum melakukan
analisis kita perlu mengidentifikasi beberapa faktor Internal dan Eksternal. Dari hasil
analisis lingkungan diperoleh Faktor Kunci Keberhasilan CSF(Critical Success Factor). CSF
ditentukan melalui pencermatan lingkungan internal dan pencermatan lingkungan
eksternal dengan menggunakan analisis medan kekuatan.
Dari hasil analisis lingkungan faktor internal dan eksternal didapat peta kekuatan
organisasi / Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat Marangkayu berada di
kuadran IV (WT) yaitu mendukung strategi defensif. Dengan adanya beberapa
perumusan strategi, tujuan, kebijakan, dan program yang telah direncanakan
diharapkan dapat mengatasi masalah yang timbul didalam organisasi / SKPD Camat
Marangkayu kedepannya, sehingga Camat Marangkayu pada nantinya dapat
melaksanakan dan mencapai visi misi yang telah diemban, dan mendapatkan kinerja
pemerintahan yang baik.
Tenggarong, 26 Desember 2019
Camat Marangkayu

Rekson, S.Sos
NIP. 19650310 198411 1 001
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