
LAPORAN TAHUNAN 2016 - KEC. LABUAPI 1 

  

PEMERINTAH KABUPATEN 

LOMBOK BARAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KECAMATAN LABUAPI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Tahunan 

2016 
 



LAPORAN TAHUNAN 2016 - KEC. LABUAPI 2 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN 

KATA PENGANTAR ..........................................................................................  i 

DARFTAR ISI .....................................................................................................  ii 

BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................  1 

1.1.Latar Belakang .....................................................................................  1 

1.2.Maksud dan Tujuan ..............................................................................  3 

1.3.Sistimatika Pembahasan. .....................................................................  3 

 

BAB II GAMBARAN 

UMUM............................................................................... ..................................  5 

2.1. Tugas dan Fungsi Kantor Camat Labuapi  ...........................................  5 

2.2. Struktur Organisasi Kantor Camat Labuapi ..........................................  12 

 

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KANTOR CAMAT LABUAPI ....  13 

3.1. Visi dan Misi Kantor Camat Labuapi ....................................................  13 

3.2. Tujuan dan Sasaran Kantor Camat Labuapi ........................................  13 

 

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM DAN 

KEGIATAN.................................... .....................................................................   

4.1.Pelaksanaan Masing-masing Seksi…………………………………… ....  16 

4.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan…………………….. .....  20 

4.3. Evaluasi Renja Kantor Camat Labuapi…………………….. .................  24 

 

BAB V TUGAS – TUGAS 

LAINNYA………………………………………………. ..............................  25 

5.1. Program Kegiatan yang Sumber Pendanaannya dari Luar 

SKPD........ ........................................................................................... 25 

5.2. Prestasi dan 

Penghargaan.................................................................... .................... 25 

 

BAB VII PENUTUP .............................................................................................  26 

6.1. Kendala dan 

Hambatan......................................................................... .................... 26 

6.2. Arahan, Soslusi dan 

Pemecahannya..................................................... ................................ 27 

 



LAPORAN TAHUNAN 2016 - KEC. LABUAPI 3 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat 

limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan 

Tahunan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 ini. 

 

 Laporan Tahunan ini disusun sebagai bahan laporan dan evaluasi 

terhadap program, kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan oleh Kantor 

Camat Labuapi.LaporanTahunan ini berisikan pelaksanaan dan realisasi 

program dan kegiatan Kantor Camat Labuapi selamaTahun 2016. 

 

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak atas 

kerjasama yang telah terbangun yang telah banyak membantu penyusunan 

Laporan Tahunan ini. 

 

Kami berharap semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas 

pelaksanaan program dan kegiatan yang kami lakukan agar dapat dilakukan 

penyempurnaan dalam perencanaan dan pelaksanaannya di tahun 

berikutnya. 

 

 

Labuapi, 15 Januari 2017 

Camat Labuapi, 

 

 

 

MUHAMAD FAUZI, SIP. 
Pembina Tk.I (IV/b) 

NIP. 19601231 198608 1 014 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan 

pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai 

masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD 

RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, 

Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah 

provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut 

mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan 

ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku 

Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi 

keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam 

tanggungjawabnya serta menyiapkan Laporan Tahunan sehubungan 

dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. 

Kontinuitas proses reformasi yang terjadi di Indonesia pada 

berbagai bidang termasuk penyelenggaraan pemerintahan dalam 

kerangka otonomi daerah mengakibatkan bergesernya paradigma 

perencanaan pembangunan pada tingkat regional, hal ini disadari 

sebagai suatu yang tidak terhindarkan terutama terhadap sistem 

perencanaan pembangunan di daerah sebagai bagian dari proses 

menuju manajemen publik yang baru. 

Dalam tataran konsep, proses mengenai publik yang baru 

tersebut diharapkan mampu membawa perubahan orientasi lama yang 

menekankan pada proses sekedar tindakan “administrasi“ menuju 
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pada peningkatan yang lebih menekankan pada proses tindakan 

pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan (policy making and 

policy implementation). 

Kecamatan Labuapi merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) 

kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, dengan luas 

wilayah 28,33 Km2 dan berbatasan langsung dengan Kota Mataram. 

Kecamatan Labuapi merupakan daerah yang sangat potensial di 

bidang pertanian dan kerajinan kayu yang sudah dikenal di dalam 

negeri dan internasional, selain juga termasuk kawasan pemukiman 

perumahan. 

 

 Tabel 1.1. Data Desa dan Dusun Kecamatan Labuapi  

NO. DESA JUMLAH 

DUSUN 

1. Merembu 8 

2. Bengkel 9 

3. Bagik Polak 7 

4. Bagik Polak Barat 6 

5. Labuapi 3 

6. Telagawaru 4 

7. Terong Tawah 10 

8. Bajur 7 

9. Perampuan 5 

10. Kuranji 5 

11. Kuranji Dalang 5 

12. Karang Bongkot 4 

 

Dengan batas-batas sebagai berikut: 

Sebelah Utara   : Kota Mataram 

Sebelah Timur  : Kecamatan Narmada 

Sebelah Selatan  : Kecamatan Kediri 

Sebelah Barat  : Selat Lombok 
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1.2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan SKPD 

Laporan Tahunan SKPD Kantor Camat Labuapi Kabupaten 

Lombok Barat Tahun Anggaran 2015 disusun dengan maksud untuk 

memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 

17/2003, UU No. 33/2004, PP No 58/2005, PP No. 24/2005, PP No. 

08/2006, Permendagri 13/2006, Permendagri 21/2011 dan Peraturan 

Bupati No. 28Tahun 2013. 

 Tujuan pelaporan Tahunan ini adalah untuk menyajikan 

informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk 

menunjukkan akuntabilitas publik Kantor Camat Labuapi atas sumber 

daya yang dipercayakan kepada SKPD, dengan: 

a) menyediakan informasi Tahunan secara komprehensif yang 

berguna bagi perencanaan dan pengelolaan Tahunan pemerintah 

daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh 

aset, kewajiban dan ekuitas dana; 

b) menyediakan informasi Tahunan yang transparan kepada 

masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik; 

c) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya; 

d) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi 

kemampuan Kantor Camat Labuapi dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya. 

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan Tahunan 

menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, 

kewajiban, dan ekuitas dana pada Kantor Camat Labuapi Kabupaten 

Lombok Barat selaku entitas akuntansi.  

 

1.3. Sistimatika Pembahasan  

Catatan atas Laporan Tahunan meliputi penjelasan atau daftar 

terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas 

Laporan Tahunan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan 

dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta 

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk 

penyajian yang wajar atas laporan keuangan.  
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Adapun sistematika isi catatan atas laporan Tahunan adalah 

sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Maksud dan Tujuan 

1.3. Sistematika Pembahasan 

Bab II Gambaran Umum 

2.1. Tugas dan Fungsi SKPD 

2.2. Struktur Organisasi SKPD 

Bab III Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran SKPD. 

3.1. Visi dan Misi SKPD 

3.2.     Tujuan dan Sasaran SKPD  

Bab IV Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

4.1. Pelaksanaan Masing-masing Seksi. 

4.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

4.3. Evaluasi Renja SKPD 

Bab V     Tugas-tugas lainnya 

5.1. Program/Kegiatanyang Sumber Pendanaannya dari Luar 

APBD 

5.2. Prestasi dan Penghargaan 

Bab VI Penutup  

 6.1. Kendala dan Hambatan 

 6.2. Arahan, Solusi, dan Pemecahan Masalah 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1. TUGAS DAN FUNGSI SKPD 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan diatur 

dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.  

  

 Tugas Pokok dan Fungsi  

1. Camat 

a. Tugas Pokok 

Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 

b. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai 

fungsi : 

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum; 

c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan; 

d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum; 

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

di tingkat kecamatan; 

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau 

kelurahan. 

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan 

pemerintahan desa dan atau kelurahan; dan 

h. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 

oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi 

daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, 

koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, 

penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. 

 

 



LAPORAN TAHUNAN 2016 - KEC. LABUAPI 9 

2. Sekretaris Camat  

a. Tugas pokok  

Melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan 

teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah 

Kecamatan. 

b. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat 

mempunyai fungsi : 

• Menyusun rencana, pengendalian dan mengevaluasi 

pelaksanaan pembinaan administrasi serta memberikan 

pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan 

organisasi pemerintah Kecamatan; 

• Melaksanakan urusan administrasi keuangan; dan 

• Melaksanakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, 

perlengkapan dan rumah tangga. 

 

Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Perencanaan 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 

Masing-masing sub bagian tersebut berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung pada sekretaris. 

a) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan 

penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanannya, 

serta menyusun laporan. 

b) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan 

anggaran serta penatausahaan dan menyusun 

pertanggungjawaban keuangan. 

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, 

perlengkapan dan rumah tangga. 

3. Seksi Pemerintahan 

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang 

penyelenggaraan pemerintahan dan bertanggung jawab langsung 

kepada Camat. 
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a. Tugas Pokok 

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengkoordinasi-

kan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa 

dan/atau kelurahan. 

b. Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut seksi 

pemerintahan mempunyai fungsi : 

• Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 

dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan; 

• Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan 

satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang 

penyelenggaraan pemerintahan; 

• Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati; 

• Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi 

pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

• Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi 

pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; 

• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala 

desa dan/atau kelurahan; 

• Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa 

dan/ atau kelurahan di tingkat kecamatan; 

• Melaporkan pelaksanan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di 

tingkat kecamatan kepada Camat; dan 

• Menyusun program kerja dan pembinaan penyelenggaraan 

pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta administrasi 

pertanahan. 

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada camat. 
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a. Tugas pokok 

Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok 

mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum. 

b. Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut seksi 

Ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi : 

• Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai 

program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum di wilayah kecamatan; 

• Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di 

wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan 

ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan 

• Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan 

ketertiban kepada camat. 

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan  

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang 

penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan 

berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada camat. 

a. Tugas Pokok 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai 

tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat. 

b. Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi : 

• Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 

perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum 

musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan 

dan kecamatan; 

• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang 

mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kerja kecamatan; 
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• Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang 

dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; 

• Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

dan 

• Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kecamatan kepada camat dengan tembusan kepada 

satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan 

pemberdayaan masyarakat. 

6. Seksi Kesejahteraan Sosial 

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, berada di bawah camat dan 

bertanggungjawab langsung kepada camat. 

a. Tugas Pokok 

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok 

mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang 

pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, 

pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agama di 

tingkat kecamatan. 

b. Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi 

Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi: 

• Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis pembinaan di bidang agama, termasuk 

urusan haji, serta pendidikan dan kesehatan di kecamatan. 

• Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis pembinaan di bidang Sosial, Tenaga Kerja, 

dan Transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di kecamatan; 

• Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis pembinaan di bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana di Kecamatan; dan  

• Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial di 

wilayah kecamatan kepada camat. 
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7. Seksi Pelayanan Umum 

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang 

penyelenggaraan pelayanan umum, berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada camat. 

a. Tugas Pokok 

Seksi pelayanan umum mempunyai tugas pokok 

mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang 

menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat 

dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. 

b. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi pelayanan 

umum mempunyai fungsi : 

• Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 

dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsi di bidang 

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

• Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam 

pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 

• Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan 

fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada 

Bupati; 

• Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada 

masyarakat di kecamatan; 

• Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan 

minimal di kecamatan; 

• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; 

• Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan 

kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan 

• Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada 

masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

Adalah unsur fungsional pemerintah kecamatan berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada camat. 
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• Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam 

jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 

dengan bidang keahliannya;  

• Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 

yang ditunjuk oleh camat dan bertanggung jawab kepada camat; 

• Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan 

dan beban kerja; dan  

• Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Tugas Pokok 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi camat sesuai dengan keahlian dan 

kebutuhan. 

 

2.1. TUGAS DAN FUNGSI SKPD 

Adapun susunan organisasi Kecamatan Labuapi sesuai dengan 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 seperti berikut ini : 

1. Camat. 

2. Sekretaris Kecamatan. 

a. Sub Bagian Perencanaan. 

b. Sub Bagian Keuangan. 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

3. Kepala Seksi Pemerintahan. 

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban. 

5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. 

7. Kepala Seksi Pelayanan Umum. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Labuapi 
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BAB III 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SKPD 

 

3.1 VISI DAN MISI KECAMATAN LABUAPI 

  Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, Camat adalah sebagai perangkat daerah yang 

melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati. 

 

 VISI 

 Visi Kecamatan Labuapi adalah “Terwujudnya Masyarakat 

Kecamatan Labuapi Yang Bercahaya (Bersih, Cerdas, Harmonis 

dan Berbudaya)” 

 

MISI 

  Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan misi Kecamatan 

Labuapi sebagai berikut : 

1. Menciptakan Lingkungan yang bersih, rapi dan sehat; 

2. Mewujudkan Sikap dan Etos Kerja yang Prima; 

3. Meningkatkan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas dan Berakhlak; 

4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Damai dan 

Harmonis; dan  

5. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Sosial dan Budaya yang 

dimiliki. 

 

3.2. TUJUAN  

TUJUAN 

Tujuan dari pada Visi dan Misi tersebut di atas adalah : 

▪ Misi 1 : Menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan 

Sehat. 

Tujuan 1. Meningkatkan kapasitas penataan lingkungan 

Tujuan 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam  

pengelolaan lingkungan 

▪ Misi 2 : Mewujudkan sikap dan etos kerja yang prima 

Tujuan 1. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan 

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan  

 publik. 
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▪ Misi 3 : Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan  

 berakhlak. 

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas SDM generasi muda 

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan  

prasarana sosial 

▪ Misi 4 : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman,  

damai dan harmonis. 

Tujuan 1. Meningkatkan stabilitas keamanan dan  

 ketertiban masyarakat. 

▪ Misi 5 : Mengembangkan potensi Sumber Daya Sosial dan  

Budaya yang dimiliki. 

 Tujuan 1. Meningkatkan kualitas SDM pelaku budaya 

 Tujuan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan  

prasarana pengembangan seni dan budaya. 

 

SASARAN 

Yang menjadi sasaran untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan tersebut 

adalah : 

▪ Misi 1 : Menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan 

Sehat. 

Tujuan 1. Meningkatkan kapasitas penataan lingkungan 

• Sasaran 1. Terpenuhinya SDM/tenaga kebersihan  

lingkungan yang handal dan memadai 

• Sasaran 2. Tersedianya sarana dan prasarana  

penunjang yang handal dan memadai 

Tujuan 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

pengelolaan lingkungan 

• Sasaran 1. Terwujudnya masyarakat peduli lingkungan 

• Sasaran 2. Tersedianya sarana dan prasarana  

pengolahan sampah 

• Sasaran 3. Terselenggaranya penghijauan lingkungan 

▪ Misi 2 : Mewujudkan sikap dan etos kerja yang prima 

Tujuan 1. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan 

• Sasaran 1. Tersedianya sarana dan prasarana 

pelayanan publik 

• Sasaran 2. Terwujudnya SDM aparatur yang memadai 
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Tujuan 2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan  

 publik. 

• Sasaran 1. Terselenggaranya pelayanan publik yang 

berkualitas 

• Sasaran 2. Terwjudnya SOP yang memadai. 

▪ Misi 3 : Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan  

 berakhlak. 

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas SDM generasi muda 

• Sasaran 1. Terwujudnya sarana dan prasarana yang 

memadai  

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan  

 prasarana sosial 

• Sasaran 1. Terwujudnya sarana dan prasarana sosial 

yang memadai 

▪ Misi 4 : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman,  

damai dan harmonis. 

Tujuan 1. Meningkatkan stabilitas keamanan dan  

 ketertiban masyarakat. 

• Sasaran 1. Terwujudnya peran serta masyarakat 

dalam keamanan dan ketertiban 

▪ Misi 5 : Mengembangkan potensi Sumber Daya Sosial dan  

 Budaya yang dimiliki. 

 Tujuan 1. Meningkatkan kualitas SDM pelaku budaya 

• Sasaran 1. Terwujudnya budayawan/seniman/ 

masyarakat yang kreatif dan inofatif 

 Tujuan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan  

prasarana pengembangan seni dan budaya. 

• Sasaran 1. Terwujudnya sarana dan prasarana seni 

budaya yang memadai 
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BAB IV 

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

 
4.1. Pelaksanaan Masing-masing Bidang 

  Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan 

kegiatan selama tahun anggaran 2016, sesuai Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 dikelompokkan atas dasar program dan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Kantor Camat Labuapi yang terdiri dari kegiatan 

yang memang telah ditetapkan dalam DPA SKPD Kecamatan dan juga 

kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh masing-masing seksi walaupun 

tidak tercantum dalam APBD/ DPA SKPD Kecamatan Labuapi.Patut 

dibanggakan bahwarealisasi dari dua puluh kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Kantor CamatLabuapi melalui APBD Kabupaten 

Lombok Barat Tahun Anggaran 2016, berdasarkan atas Pengukuran 

Kinerja Kegiatan rata-rata tingkat pencapaian adalah 99%. Artinya 

bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik dan 

perlu untuk dipertahankan pada tahun berikutnya 

Sedangkan analisis terhadap hasil Pengukuran Pencapaian 

Sasaran (PPS) dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan selama tahun 

anggaran 2016 dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Sasaran dari misi pertama adalah Terpenuhinya SDM/tenaga 

kebersihan lingkungan yang handal dan memadai dan 

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang handal dan 

memadai. Dari sasaran tersebut dijabarkan lagi kedalam sub 

sasaran agar memudahkan menentukan indikator sasaran dan 

analisis, yaitu : 

i. Bintek operator komputer untuk pelayanan umum. Kantor 

camat Labuapi tidak menganggarkan kegiatan ini tetapi 

operator komputer sudah ikut bimtek yang penganggaran 

kegiatannya dari pusat dengan penyelenggara Dinas Dukcapil. 

ii. Sosialisasi kepada aparatur Desa untuk pemeliharaan fasilitas 

umum. Kegiatan ini belum dilaksanakan pada tahun anggaran 

2016. 

iii. Membuat standar pelayanan minimal untuk segala bentuk 

pelayanan yang ada di wilayah Kecamatan seperti pembuatan 

KK, KTP, dan Rekomendasi perijinan. Kegiatan ini sudah 

dilaksanakan pada tahun 2016. 
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iv. Evaluasi segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh 

Kecamatan. Kegiatan ini belum dilaksanakan pada tahun 

2016. 

v. Laporan terhadap keadaan fasilitas umum serta sarana dan 

prasarana yang ada di wilayah Kecamatan Labuapi. Kegiatan 

ini juga belum dilaksanakan pada tahun 2016. 

Untuk sasaran pertama dari misi pertama jika dirata-ratakan 

sebagian besar belum dilaksanakan pada tahun anggaran 2016. 

Beberapa kegiatan yang belum dilakukan diatas disebabkan belum 

adanya anggaran untuk kegiatan tersebut tetapi sasaran diatas 

tetap dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dengan SKPD teknis 

yang menangani sarana dan fasilitas umum yang ada di wilayah 

Kecamatan Labuapi. 

 

b. Sasaran dari misi kedua adalah Peningkatan kapasitas aparatur 

dalam pelayanan publik. Dari sasaran ini dijabarkan kembali 

kedalam sub sasaran atau kegiatan sebagaimana format PPS 

terlampir yaitu : 

i. Pembinaan administrasi kecamatan. Dijabarkan ke dalam 

indikator tertib administrasi kecamatan. Kegiatan ini tidak 

dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 

ii. Pembinaan administrasi desa. Kegiatan ini dijabarkan dalam 

indikator tertib administrasi pemerintahan desa, Kegiatan ini 

sudah dilaksanakan pada tahun 2016. 

iii. Penyusunan monografi kecamatan. Kegiatan ini dijabarkan 

dalam indikator sasaran tersusunnya monografi kecamatan. 

Kegiatan ini belum bisa dilaksanakan pada tahun 2016. 

iv. Rapat koordinasi. Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator 

berjalannya koordinasi yang baik antara pemerintahan 

kecamatan dengan prosentase pencapaian 100%. 

v. Peningkatan keterampilan perangkat desa. Kegiatan ini diukur 

berdasarkan indikator meningkatnya kemampuan perangkat 

desa dalam melaksanakan tugas. Kegiatan ini juga belum bisa 

dilaksanakan pada tahun 2016. 
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vi. Pembinaan BPD. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 

2016. 

 

c. Sasaran dari misi ketiga adalah peningkatan kualitas SDM 

Generasi Muda dalam pengelolaan Sarana dan Prasarana Sosial.  

Pelaksanaan sasaran dari misi ketiga ini dituangkan dalam 

beberapa sub sasaran atau kegiatan untuk memudahkan 

penentuan indikator dan analisis yaitu : 

i. Bintek pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini tidak 

dilaksanakan pada tahun 2016. 

ii. Fasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat 

desa seperti PNPM dan P2SPP dengan indikator pengukuran 

adalah terlaksananya program PNPM dan P2SPP dengan 

baik. Kegiatan ini belum dilaksanakan pada tahun 2016. 

iii. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan. 

Kegiatan ini diukur dalam indikator peran serta masyarakat 

dalam perencanaan pembangunan. Prosentase pencapaian 

sub sasaran ini adalah 100%. 

iv. Lomba desa terpadu. Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator 

meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan. 

Kegiatan ini tidak dianggarkan tetapi kecamatan ikut 

berpartisipasi dengan masyarakat dalam lomba desa terpadu. 

v. Pembuatan profil kecamatan. Kegiatan diukur dalam  indikator  

tersedianya potensi kecamatan Labuapi. Kegiatan ini belum 

dilaksanakan tahun 2016. 

vi. Inventarisasi swadaya murni, dengan indikator peran serta 

masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan ini tidak 

dilaksanakan pada tahun 2016. 

Dari 6 sub sasaran diatas hanya 2 sub sasaran yang sudah 

dilaksanakan. Namun ada 4 sub sasaran diatas yang tidak 

dilaksanakan pada tahun 2016 tentunya juga tidak dapat dianalisis. 
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d. Sasaran keempat dari misi keempat adalah Peningkatan stabilitas 

keamanan dan ketertiban masyarakat. Sasaran ini dijabarkan 

kembali kedalam sub sasaran sebagaimana format PPS terlampir 

yaitu : 

i. Pembinaan sistem keamanan Desa, Kegiatan ini tidak bisa 

dilaksanakan pada tahun 2016. 

ii. Pembinaan bagi Hansip. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada 

tahun 2016. 

iii. Pelaksanaan dan penegakan produk hukum. Kegiatan tidak 

dilaksanakan pada tahun 2016. 

iv. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga 

kantramtibmas. Kegiatan ini dijabarkan dalam indikator 

partisapasi masyarakat yang meningkat menjaga keamanan. 

Namun kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2016. 

v. Lomba kebersihan. Kegiatan ini dijabarkan dalam indikator 

desa yang rapi, nyaman dengan penduduk yang sehat. 

Kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2016. 

vi. Monitoring penduduk pendatang. Kegiatan ini dianalisis 

dengan indikator tertib mutasi penduduk yang datang dan 

pergi, kegiatan ini sudah berjalan pada tahun 2016. 

Untuk sasaran keempat dari misi keempat ini rata-rata prosentase 

tingkat pencapaian tidak dapat dianalisis karena semua kegiatan 

belum bisa dilaksanakan pada tahun 2016. 

 

e. Sasaran kelima dari misi kelima adalah Peningkatan kualitas dan 

kuantitas SDM pelaku budaya dalam mengembangkan seni dan 

budaya . Sasaran ini dijabarkan dalam sub sasarana atau kegiatan 

agar memudahkan penentuan indikator dan analisis sebagaimana 

format PPS terlampir, yaitu : 

i. Kerjasama dengan TP PKK Kecamatan mengadakan lomba 

10 program pokok PKK, BKB, PHBS, Posyandu. Kegiatan ini 

diukur dengan indikator terselenggaranya pelaksanaan lomba 

dengan baik.Kegiatan ini sudah dilaksanakan tahun 2016. 
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ii. Pendataan keluarga miskin dengan indikator data yang akurat 

terhadap KK miskin di wilayah Kecamatan Labuapi. Kegiatan 

ini belum dilaksanakan pada tahun 2016. 

iii. Lomba sekolah sehat dengan indikator terpenuhinya sarana 

dan prasarana sekolah termasuk faktor kesehatan di wilayah 

Kecamatan Labuapi. Kegiatan ini tidak dianggarkan tetapi 

sudah dilaksanakan pada tahun 2016. 

iv. Mengadakan Seleksi Tilawatil Qur’an dengan indikator 

meningkatnya peserta di wilayah Kecamatan Labuapi. 

Kegiatan ini mencapai prosentase 100%. 

f. Pendataan pelaku seni dan budaya di 12 desa di kecamatan 

Labuapi. Kegiatan ini sudah dilakukan tahun 2016. Prosentase 

pencapaian 100% 

Untuk sasaran kelima dari misi kelima ini rata-rata prosentase 

kegiatan mencapai 100% . pengukuran sasaran dari sasaran 

kelima ini tetap pada sasaran yang telah dilaksanakan 

berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016. Dari 

ketiga pelaksanaan kegiatan diatas maka rata-rata prosentase 

pencapaiannya adalah 100%. 

 

Berdasarkan hasil analisis pengukuran pencapaian sasaran (PPS) 

dari kelima sasaran dari kelima misi Kantor Camat Labuapi maka 

didapat rata-rata Pengukuran Pencapaian Sasaran keseluruhan yaitu 

90%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian sasaran Kantor 

Camat Labuapi sudah terpenuhi dari yang diharapkan. 

 

 

4.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan 

Kantor Camat Labuapi melalui sumber dana APBD Kabupaten 

Lombok Barat Tahun Anggaran 2016 ditampilkan melalui tabel berikut: 
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Tabel IV.2.1. Realisasi Fisik Program dan Kegiatan 

No. Program/Kegiatan 
Realisasi Hasil 

Program/Kegiatan 

Realisasi 

Fisik (%) 

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  

1. Penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik 

Tersedianya jasa 

komunikasi, sumber daya air  

dan listrik selama 12 bulan 

100 

 

2. Penyediaan jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor 

Tersedianya peralatan dan 

perlengkapan kantor 12 

bulan 

100 

3. Penyediaan jasa administrasi 

pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan dinas/operasional 

Jumlah kendaraan roda 4 (1 

unit), roda 2 (5 unit)dan roda 

3 (2 unit) yang terawat 

100 

4. Penyediaan jasa administrasi 

keuangan 

Tersedianya dana 

kesejahteraan 48 orang 

100 

5. Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor tersedia 12 

bulan 

100 

6. Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan 

Tercetak dan digandakannya 

kwitansi, nota pesanan, 

lembar disposisi dan blanko 

disposisi 12 bulan 

100 

7. Penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan 

kantor 

Instalasi listrik dan 

penerangan kantor dalam 

kondisi baik selama 12 bulan 

 

100 

8. Penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan 

Tersedianya bahan bacaan 

yang dibutuhkan 12 bulan 

100 

9. Penyediaan makanan dan 

minuman 

Tersedianya makan dan 

minuman pegawai 12 bulan 

100 

10. Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi ke dalam dan luar 

daerah 

Informasi dan kebijakan-

kebijakan baru tersedia 12 

bulan 

125 

11. Penyediaan jasa tenaga kerja 

administrasi/teknis perkantoran 

Administrasi perkantoran 

lebih tertib 12 bulan 

100 

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR 

 

12. Pengadaan Kendaraan Dinas/ 

Operasional 

Tersedianya kendaraan 

dinas sebanyak 4 unit untuk 

kelancaran tugas 

80 

13. Pengadaan peralatan gedung 

kantor 

Tersedianya peralatan 

gedung kantor 

91,67 

14. Pengadaan komputer Tersedianya printer 3 unit, 

laptop 2 unit, hardisk external 

1 buah 

100 

15. Pemeliharaan rutin/berkala 

gedung kantor  

- - 

16. Pemeliharaan rutin/berkala 

kendaraan dinas 

Jumlah kendaraan roda 4 (1 

unit), roda 2 (5 unit) dan roda 

3 (2 unit) yang terawat 

100 

17. Pemeliharaan rutin/berkala 

peralatan kantor 

Terawatnya peralatan kantor 

11 unit 

100 
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III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

 

18. Penyusunan laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

Jumlah laporan PPID 

sebanyak 1 dokumen 

100 

19. Penyusunan laporan keuangan 

semesteran 

Jumlah dokumen laporan 

keuangan semesteran 

sebanyak 1 dokumen 

100 

20. Penyusunan laporan keuangan 

akhir tahun 

Jumlah dokumen laporan 

keuangan akhir tahun 

sebanyak 1 dokumen 

100 

21. Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan 

Adanya koordinasi yang baik 

antara desa dan kecamatan 

100 

IV. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN  

22. Pembinaan di bidang 

kepemudaan dan olahraga 

Terkoordinirnya organisasi 

kepemudaan dan olahraga di 

kecamatan 

100 

V. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA  

23. Pendataan dan pembinaan seni 

budaya daerah dalam rangka 

pengelolaan keragaman budaya 

Terkelolanya pusat kesenian 

dan penyelenggaraan festival 

budaya daerah lokal skala 

kecamatan 

100 

VI. PROGRAM PERENCANAAN KECAMATAN  

24. Penyelenggaraan Musrenbang 

Kecamatan 

Tersedianya dokumen 

musrenbang kecamatan 

sebanyak 1 dokumen 

100 

VII. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU 

KECAMATAN (PATEN) 

 

25. Pelayanan administrasi terpadu 

kecamatan (PATEN) 

Terlayaninya masyarakat 

dalam pengurusan izin 

93,59 

 

Dari tabel di atas terdapat 1 kegiatan dengan capaian realisasi fisik 

tertinggi yaitu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan 

Luar Daerah dengan persentase 125% dimana dari segi fisik untuk 

perjalanan dinas ke luar daerah yang ditargetkan 4 kali dilakukan 

sebanyak 5 kali, sehingga kegiatan ini melampaui target dari target 

yang telah direncanakan. 

 

Tabel IV.2.2. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan 

No. Program/Kegiatan 
Anggaran Tahun 

2015 (Rp.) 

Realisasi 

Keuangan (Rp). 
% 

TOTAL BELANJA 3.748.765.876,31 3.660.069.312,00 97,63 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.896.436.376,31 2.815.843.662,00 97,22 

1. 
Belanja Pegawai (Gaji dan 

Tunjangan Pegawai) 
2.896.436.376,31 2.815.843.662,00 97,22 

BELANJA LANGSUNG 852.329.500,00 844.225.650,00 99.05 
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I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  

1. Penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik 

8.136.000,00 7.867.950,00 96,71 

2. Penyediaan jasa peralatan 

dan perlengkapan kantor 

3.448.000,00 3.448.000,00 100 

3. Penyediaan jasa administrasi 

pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan dinas/operasional 

15.785.000,00 15.489.300,00 98,13 

4. Penyediaan jasa administrasi 

keuangan 

40.920.000,00 40.920.000,00 100 

5. Penyediaan alat tulis kantor 13.482.300,00 13.482.300,00 100 

6. Penyediaan barang cetakan 

dan penggandaan 

7.250.000,00 7.250.000,00 100 

7. Penyediaan komponen 

instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor 

3.133.700,00 3.133.700,00 100 

8. Penyediaan bahan bacaan 

dan peraturan perundang-

undangan 

5.580.000,00 5.580.000,00 100 

9. Penyediaan makanan dan 

minuman 

30.000.000,00 30.000.000,00 100 

10. Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi ke dalam dan luar 

daerah 

37.400.000,00 35.593.400,00 95,17 

11. Penyediaan jasa tenaga 

kerja administrasi/teknis 

perkantoran 

63.373.000,00 63.373.000,00 100 

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR 

 

12. Pengadaan Kendaraan 

Dinas/ Operasional 

71.320.000,00 68.843.200,00 96.53 

13. Pengadaan peralatan 

gedung kantor 

104.830.000,00 101.700.000,00 97.01 

14. Pengadaan komputer 22.770.000 22.670.000 99,56 

15. Pemeliharaan rutin/berkala 

gedung kantor  

- - - 

16. Pemeliharaan rutin/berkala 

kendaraan dinas 

77.014.000,00 77.012.300 99,99 

17. Pemeliharaan rutin/berkala 

peralatan kantor 

8.000.000,00 8.000.000,00 100 

III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

 

18. Penyusunan laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

15.840.000,00 15.840.00,00 100 

19. Penyusunan laporan 

keuangan semesteran 

2.721.600,00 2.721.600,00 100 

20. Penyusunan laporan 

keuangan akhir tahun 

4.159.000,00 4.159.000,00 100 

21. Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan 

131.911.400,00 131.911.400,00 100 
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IV. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN  

22. Pembinaan di bidang 

kepemudaan dan olahraga 

44.290.000,00 44.290.000,00 100 

V. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA  

23. Pendataan dan pembinaan 

seni budaya daerah dalam 

rangka pengelolaan 

keragaman budaya 

33.920.000,00 33.895.000,00 99,93 

VI. PROGRAM PERENCANAAN KECAMATAN  

24. Penyelenggaraan 

Musrenbang Kecamatan 

13.200.000 13.200.000 100 

VII. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN 

(PATEN) 

 

25. Pelayanan administrasi 

terpadu kecamatan (PATEN) 

93.845.500,00 93.845.500,00 100 

 

Dari tabel di atas terdapat 2 kegiatan dengan capaian realisasi 

keuangan terendah  yaitu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik sebanyak 96,71% dimana ketersediaan anggaran 

kegiatan ini direncanakan untuk pembiayaan jasa komunikasi, sumber 

daya air dan listrik untuk lingkup Kantor Camat Labuapi namun 

penggunaan air lebih rendah dari debit air yang direncanakan. Dan 

yang ke 2 adalah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan 

luar daerah sebanyak 95,17% karena untuk perjalanan dinas ke luar 

daerah, biaya yang dikeluarkan disesuaikan dengan harga sebenarnya 

(real cost) sehingga anggaran yang direncanakan melebihi realisasi 

anggarannya. 

 

4.3. Evaluasi Renja SKPD 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah 

dilaksanakan oleh kantor camat Labuapi sesuai dengan tabel IV.2.1. 

Realisasi fisik program dan kegiatan dan tabel IV.2.2. realisasi 

keuangan program dan kegiatan terlihat pencapaian realisasi fisik 

belanja langsung kantor camat labuapi mencapai 99,68%. 

Berdasarkan hal tersebut dan Berdasarkan hasil analisis pengukuran 

pencapaian sasaran (PPS) dari kelima sasaran dari kelima misi Kantor 

Camat Labuapi maka didapat rata-rata Pengukuran Pencapaian 

Sasaran keseluruhan yaitu 99,68%. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat pencapaian sasaran Kantor Camat Labuapi sudah terpenuhi 

dari yang diharapkan. 
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BAB V 

TUGAS – TUGAS LAINNYA 
 

5.1. TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA 

Kantor Camat Labuapi pada Tahun Anggaran 2016 tidak 

melaksanakan Program/Kegiatan melalui sumber dana lain di luar 

APBD Kabupaten Lombok Barat, baik itu berupa Tugas Pembantuan, 

Urusan Bersama, Hibah/Bantuan Luar Negeri, dll. 

5.2. PRESTASI DAN PENGHARGAAN  

Prestasi yang diraih oleh Kecamatan Labuapi antara lain : 

1. Lomba UKS Tingkat SD Kabupaten Lombok Barat. 

SDN 1 Labuapi menjadi juari I Kabupaten Lombok Barat. 

2. Lomba PHBS 

Desa Bagik Polak Barat menjadi juara III Kabupaten Lombok 

Barat. 

3. Festival Senggigi Tahun 2014 

Kecamatan Labuapi menjadi juara IV dalam festival Senggigi 

Tahun 2014. Dan Juara II dalam festival senggigi Tahun 2015 

4. Lomba UKS Tingkat Kabupaten 

Kecamatan Labuapi diwakili oleh SMPN 2 Labuapi menjadi juara I 

Tingkat Kabupaten Lombok Barat. 

5. Lomba Masak Tingkat Kabupaten 

Kecamatan Labuapi diwakili oleh PKK Labuapi menjadi juara I 

lomba masak serba ikan tingkat kabupaten. 

Dan juara harapan I lomba masak serba ikan tingkat provinsi. 

6. Juara Favorit dan Juara Harapan I Lomba Menu Beragam, Bergizi, 

Seimbang dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2016 

7. Juara I Lomba PHBS dan LBS Tingkat Kabupaten Tahun 2016 

yang diwakili oleh Desa Bagek Polak Kecamatan labuapi 

8. Juara I Lomba Tertib Administrasi PKK Tingkat Kabupaten Tahun 

2016 

9. Juara II lomba hatinya PKK Tingkat Kabupaten Tahun 2016 yang 

diwakili oleh Desa Bagek Polak Kecamatan Labuapi 

10. Juara II Perlombaan Desa, Posyandu dan P2WKSS Tingkat 

kabupaten Tahun 2016 yang diwakili oleh Desa Bagek Polak 

Kecamatan Labuapi. 
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BAB VI 

P E N U T U P 

 

6.1. KENDALA DAN HAMBATAN 

 Beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan yang dihadapi 

Kantor Camat Labuapi adalah: 

1. Untuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

khususnya pelayanan KTP/KK, dalam proses penyelesaianya 

masih lambat karena kewenangannya masih di Dinas Dukcapil.  

2. Kurangnya SDM aparatur PNS yang menguasai komputer untuk 

ditempatkan sebagai petugas Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) sehingga pelayanan kepada masyarakat 

belum maksimal 

3. Belum adanya insentif untuk petugas Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN), karena belum adanya peraturan 

yang terkait dalam pemberian insentif untuk petugas PATEN 

4. Kurangnya SDM aparatur PNS yang ahli/menguasai masalah 

perizinan terutama perizinan yang didelegasikan ke Kantor 

Camat Labuapi 

 

 

6.2. ARAHAN, SOLUSI DAN PEMECAHANNYA 

 Untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut diatas dapat 

dilakukan pemecahan dan solusi sebagai berikut : 

1. Adanya pelimpahan wewenang penyelesaian pelayanan KK/KTP 

ke kecamatan, minimal pembuatan KK dimana proses pembuatan 

dan penyelesaian KK selesai prosesnya di kecamatan. Sehingga 

mempercepat pelayanan kepada masyarakat. 

 

2. Untuk SDM aparatur PNS yang belum menguasai komputer agar 

diberikan bimtek dan diklat berkelanjutan sehingga bisa 

meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 
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3. Adanya perangkat hukum atau peraturan yang dikeluarkan 

pemerintah daerah terkait pemberian insentif kepada petugas 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

 

4. Diberikannya tambahan tenaga aparatur PNS yang ahli/menguasai 

masalah perizinan dari dinas terkait dimana izin itu berasal. 

Sehingga proses pelayanan dan penerbitan perizinan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

 

 

 

 Labuapi, 16 Januari 2017 

Camat Labuapi  

 

 

 

(MUHAMAD FAUZI, SIP.)  

NIP. 19601231 198608 1 014 

 


