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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat

limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Review

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Labuapi Kabupaten

Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Tim Renstra

Kecamatan Labuapi dan seluruh staf Kantor Camat Labuapi atas

kerja sama yang telah terbangun yang telah banyak membantu

penyusunan RENSTRA ini.

Reformasi penyelenggaraan Pemerintahan yang ditegaskan

kembali sejak era desentralisasi (otonomi daerah) membutuhkan

peningkatan kapasitas berbagai dimensi dalam sistem administrasi

pemerintahan, yang salah satunya adalah perencanaan yang baik

dan terarah sehingga pekerjaan yang kita laksanakan menjadi efektif

dan efisien.

Renstra ini disusun dengan tujuan sebagai arah atau pedoman

dalam rangka pelaksanaan program kerja kecamatan selama 5 (lima)

tahun ke depan sehingga pencapaian tujuan sesuai dengan yang kita

harapkan dan juga untuk merespon terjadinya perubahan

lingkungan strategis serta tuntutan dari masyarakat akan suatu

pelayanan yang lebih baik sehingga tercapai akuntabilitas organisasi

yang baik.

Pada akhirnya, semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat

menjadi arah dalam menggerakkan roda pemerintahan kecamatan

5 (lima) tahun ke depan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai lembaga pemerintah di sektor pelayanan, Kecamatan Labuapi

Kabupaten Lombok Barat dituntut untuk dapat menyelenggarakan

pemerintahan yang baik (Good Governance) yakni pemerintah yang

berkeadilan, demokratis, desentralistis, transparan, akuntabel, responsive

dan partisipatif yang dibutuhkan untuk mempercepat proses perubahan

sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka penyelengaraan

pemerintahan yang baik serta sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi

daerah, Kecamatan Labuapi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) telah menyusun Rencana Strategis – SKPD untuk lima tahun

ke depan, yaitu Renstra Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Perencanaan Strategis tahun 2014-2019 ini merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) tahun 2014-

2019 Kabupaten Lombok Barat, yang disusun dalam rangka mendukung Visi

– Misi Bupati / Wakil Bupati Lombok Barat yaitu “Terwujudnya
Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan
Bermartabat dilandasi nilai-nilai Patut Patuh Patju“. Disamping itu,
Rencana Strategis ini disusun pula berdasarkan program Prioritas

Pembangunan Kabupaten Lombok Barat dan digunakan sebagai pedoman

dalam melaksanakan Pembangunan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-

2019.

Dalam mewujudkan visi yang dituangkan dalam misi, Kantor Camat Labuapi

menyusun rencana strategis (RENSTRA) dimana RENSTRA Kantor Camat

Labuapi sangat berkaitan dengan dokumen perencanaan diantaranya yaitu :

1. RPJMD Kabupaten Lombok Barat dimana RENSTRA Kantor Camat

Labuapi harus tetap mengacu dan bersinergi dengan dokumen tersebut

karena RENSTRA SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten

Lombok Barat
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2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) SKPD

merupakan penjabaran dari visi dan misi RENSTRA. Untuk mencapai

tujuan dari visi dan misi Kecamatan Labuapi maka disusunlah DPA SKPD

sebagai dokumen anggaran SKPD dalam menunjang pendanaan selama

satu tahun sehingga visi dan misi SKPD dapat diwujudkan.

3. Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan merupakan laporan

pertanggungjawaban keuangan dari DPA SKPD yang telah di eksekusi

oleh bagian keuangan SKPD yang mana dokumen tersebut juga tidak bisa

terlepas dari RENSTRA SKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan RENSTRA Kecamatan Labuapi

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
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1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Labuapi dimaksudkan untuk

memberikan pedoman bagi setiap pelaksana program dalam melaksanakan

kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan dalam mencapai

visi dan misi yang dimaksud.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Tahun 2014-2019 adalah:

1. Merumuskan visi dan misi Kecamatan Labuapi sebagai penjabaran visi

dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

2. Mengarahkan kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan

ancaman dalam suatu strategi pelaksanaan pelayanan yang prima

kepada masyarakat yang berorientasi pada hasil yang memadai.

3. Menyusun program strategis yang merupakan penjabaran pola dasar,

rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan tupoksi dan kewenangan

Kecamatan Labuapi yang dilimpahkan oleh Bupati Lombok Barat.

4. Menyusun tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Labuapi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA SKPD.

Sistematika penulisan Rencana Stratejik (Renstra) Kecamatan Labuapi

Kabupaten Lombok Barat disusun mengacu pada 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 Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya

adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan mengemukakan secara ringkas mengenai

pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Gambaran Umum pelayanan Kecamatan Labuapi memuat

informasi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya,

serta tantangan,  hambatan, peluang yang dihadapi SKPD
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BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Isu – isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi menurut

penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan

tugas dan fungsi pelayanan SKPD

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Memuat penjelasan mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan

Sasaran dalam mencapai misi yang telah ditetapkan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat penjelasan mengenai strategi dan arah kebijakan dalam

mencapai misi yang telah ditetapkan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Membahas mengenai penjelasan tentang program – program dan

kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai

indikator yang telah ditetapkan selama 5 tahun secara bertahap

serta jumlah dana yang dibutuhkan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat mengenai indikator kinerja yang akan dicapai SKPD

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Penyusunan rencana strategis (Renstra) berkedudukan dan memiliki

fungsi yaitu:

 Menjabarkan keseluruhan kegiatan yang didukung dengan keuangan guna

pencapaian tujuan organisasi kecamatan.

 Menjadi arah dan pedoman dalam setiap langkah dan gerak organisasi

kecamatan agar terorganisir secara baik dalam rangka efektivitas

organisasi kecamatan.

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, kondisi ini disadari sebagai suatu hal yang tidak dapat

dihindari terutama terhadap sistem perencanaan pembangunan di daerah

sebagai bagian dari proses menuju manajemen publik yang baru.

Dalam tataran konsep, proses manajemen publik yang baru tersebut

diharapkan mampu merubah orientasi lama yang menekankan pada proses

sekedar tindakan “administrasi“ menuju proses yang lebih menekankan

pada “tindakan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan (policy
making and policy implementation)”.

Daerah yang demokratis, desentralistis dan berorientasi pada

transparansi serta pemberdayaan masyarakat memerlukan suatu sistem

akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat pemerintah baik di pusat maupun

di daerah dan agar pelaksanaan sistem akuntabilitas tersebut dapat berjalan

baik, maka perlu adanya suatu perencanaan strategis yang merupakan tolak

ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja pemerintah dalam kurun waktu

tertentu.

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.
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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

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Adapun susunan organisasi Kecamatan Labuapi sesuai dengan

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 seperti berikut ini :

1. Camat.

2. Sekretaris Kecamatan.

a. Sub Bagian Program dan Keuangan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Kepala Seksi Pemerintahan Desa / Kelurahan

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

5. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

7. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

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

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan diatur dengan

Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 55 Tahun 2016 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

Membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan

Pemerintahan, Pembangunan, Pelayanan Masyarakat dan sebagian

pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

b. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi:

 Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum ;

 Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan

masyarakat ;

 Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum ;

 Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan ;

 Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum ;

CAMAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT

SUBBAG
.PROGRAM dan KEU.

SUBBAG. UMUM &
KEPEGAWAIAN

SEKSI
PEMERINTAHAN DESA

SEKSI
TRANTIB

SEKSI
EK . BANG.

SEKSI
KESOS

SEKSI
PELUM
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 Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di  tingkat kecamatan ;

 Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

desa/atau kelurahan ;

 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan

daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan

 Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan

desa dan kelurahan ;

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati .

2. Sekretaris Camat
a. Tugas pokok

Sekretaris Camat mempunyai tugas merencanakan ,melaksanakan ,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum ,

kepegawaian , perlengkapan ,aset ,penyusunan program ,laporan dan

keuangan .

b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat

mempunyai fungsi :

 Penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup

sekretariat ;

 Pelaksanaan koordinasi penyusunan program , anggaran dan

perundang undangan ;

 Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang ;

 Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ;

 Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan

perlengkapan ;

 Pengelolaan urusan rumah tangga, asset dan pengelolaan

kearsipan ;

 Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan laporan kegiatan ; dan

 Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya .

 perencanaan ,pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan

pembinaan administrasi serta memberikan pelayanan teknis
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administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah

kecamatan ;

 pelaksanaan urusan administrasi keuangan ; dan

 pelaksanaan urusan tata usaha , administrasi kepegawaian

,perlengkapan dan rumah tangga .

Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Program dan Keuangan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing sub bagian tersebut berada di bawah dan bertanggung

jawab langsung pada sekretaris.

a) Sub Bagian program dan keuangan mempunyai tugas melakukan

penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanannya,

serta menyusun laporan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah

tangga.

3. Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan
(1) Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan adalah unsur pelaksana

pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan .

(2) Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) , berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Camat .

a. Tugas Pokok
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan,

membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

b. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut seksi pemerintahan

mempunyai fungsi :

 Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada

Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan ;

 Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat

daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan ;
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 Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical

dibidang penyelenggaraan pemerintahan ;

 Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi

pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan ;

 Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa

dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan ;

 Penyiapan dan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati ;

 Penyiapan data dan bahan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;

 Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau

kelurahan ditingkat kecamatan kepada camat ;dan

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas

dan fungsinya ;

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsure pelaksana

pemerintah kecamatan dibidang penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban .

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada

ayat(1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Camat .

a. Tugas pokok
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas

mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban .

b. Fungsi

 Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada

Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;

 Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program

dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

diwilayah kecamatan .
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 Penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada

diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan

ketertiban masyarakat diwilayah kecamatan ;

 Penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat yang berada

di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan

ketertiban masyarakat diwilayah kecamatan ;

 Penyiapan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam

pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

 Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah

yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan

perundang-undangan ;

 Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah

yang tugas dan fungsinya dibidang perlindungan masyarakat ;

 Pembinaan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

 Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pemeliharaan prasarana

dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati

 Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pembinaan ketentraman

dan ketertiban kepada Bupati ;

 Penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi

social kemasyarakatan yang ada diwilayah kecamatan ;

 Melaksanakan monitoring ,evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas

pada seksi Ketentraman dan Ketertiban ; dan

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan

fungsinya.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
(1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah unsure pelaksana

pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan Ekonomi dan

Pembangunan .

(2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) , berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada camat
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a. Tugas Pokok
Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas

mengkoordinasikan kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan .

b. Fungsi

 Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada

Seksi ekonomi dan Pembangunan ;

 Penyiapan data pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan

diwilayah kecamatan ;

 Koordinasi pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan di

wilayah kecamatan ;

 Pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan koordinasi

pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan diwilayah

Kecamatan ;

 Pendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam

perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum

musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan

kecamatan ;

 Pelaksanaan koordinasi pengawasan terhadap keseluruhan

pelaksanaan program kerja perangkat daerah, instansi vertical

maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan diwilayah

kerja kecamatan ;

 Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan

pembangunan dan perekonomian di Kecamatan ;

 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas

pada Seksi Eknomi dan Pembangunan ; dan

 Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan ruang lingkup tugasnya .

6. Seksi Kesejahteraan Sosial
(1) Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsure pelaksana pemerintah

kecamatan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial .

(2) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada camat .
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a. Tugas Pokok
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan

perencanaan , pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan bidang

kesejahteraan sosial.

b. Fungsi

 Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada

Seksi Kesejahteraan Sosial ;

 Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan

pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi

masyarakat , keluarga berencana dan pemberantasan penyakit

menular ;

 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan

pengembangan ketenagakerjaan ;

 Pelaksanaan koordinasi, pendataan dan pemantaua n penyaluran

bantuan sosial ;

 Koordinasi pelaksanaan program pembinaan keagamaan,

pendidikan , kebudayaan ,kepemudaan dan olahraga ;

 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas

pada Kesejahteraan Sosial di Kecamatan kepada Camat ; dan

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat

7. Seksi Pelayanan Umum
(1) Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana pemerintah

kecamatan di bidang penyelenggaraan pelayanan umum .

(2) Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,berada

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat .

a. Tugas Pokok
Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan

desa atau kelurahan .
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b. Fungsi

 Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada

Seksi Pelayanan Umum ;

 penyusunan ,pengolahan ,dan pemeliharaan data dalam rangka

peningkatan pelayanan masyarakat ;

 pelaksanaan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan

persyaratan ( standar pelayanan prima ) kepada masyarakat ;

 koordinasi pelayanan sesuai dengan standar pelayanan public

diwilayahnya ;

 pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan kepada

masyarakat ;

 pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan

masyarakat ;

 pelaksanaan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan

bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat ;

 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas

pada Seksi Pelayanan Umum; dan

 pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan ruang lingkup tugasnya .

8. Kelompok Jabatan Fungsional
Adalah unsur fungsional pemerintah kecamatan berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada camat.

 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.
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Tugas Pokok
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2. Sumber Daya SKPD
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Camat Labuapi

didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan asset/modal berupa

sarana dan prasarana.

 Sumber Daya Manusia ( SDM ).

Sumber Daya Manusia (SDM ) Kantor Camat Labuapi pada

umumnya mempunyai latar belakang pendidikan formal Sarjana,

dan SLTA/sederajat dari berbagai disiplin ilmu dan pengalaman

kerja yang cukup memadai di bidang pelayanan pemerintahan dan

kemasyarakatan. Selain itu kemampuannya selalu ditingkatkan

melalui diklat baik teknis maupun struktural sesuai dengan

kebutuhan organisasi sehingga dapat bekerja secara efektif

terutama untuk membawa misi melakukan pelayanan pemerintahan

dan kemasyarakatan.

Tabel 2.2. Pembagian Pegawai berdasarkan golongan.

No. Golongan Ruang Jumlah

1. Golongan IV 1

2. Golongan III 20

3. Golongan II 21

4. Golongan I 2

TOTAL 44

 Sarana dan Prasarana.

Kantor Camat Labuapi sedikit demi sedikit telah memiliki sarana

dan prasarana kerja yang memadai sebagai pendukung kegiatan

operasional seperti Gedung kantor, meubelair, kursi dan meja,

computer, laptop dan printer serta kendaraan baik roda empat

maupun roda dua.
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Tabel 2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

NO
JENIS BARANG/NAMA

BARANG
MERK/ TYPE

TAHUN
PEROLEHAN/
PENGADAAN

VOL
KONDISI BARANG

BAIK
RUSAK

RINGAN
RUSAK
BERAT

1 2 3 4 6 7 8 9

1
Mini Bus (Penumpang 14
orang ke bawah)

Terrios / TS MT
MC+EXTRA 2012 1 √

2 Sepeda Motor Honda / Win 2005 1 √

3 Sepeda Motor HONDA /REVO 2007 1 √

4 Sepeda Motor HONDA / REVO 2007 1 √

5 Sepeda Motor - 2008 1 √

6 Sepeda Motor Honda Vario 2016 4 √

6
Kendaraaan Bermotor
Beroda Tiga Lain-lain

Kaisar 2013 1 √

7 Container - 2013 1 √

8 Gerobak Sampah - 2014 1 √

9 Kursi Tunggu Rukuda 2015 1 √

10 Kursi Recepsionis Chitose 2015 1 √

11 Meja Counter - 2015 1 √

12
Meja Informasi dan
Pengaduan

- 2015 1 √

13 Lemari Arsip - 2015 1 √

14 Komputer Intel 2015 1 √

15 Printer Epson 2015 1 √

16 Komputer PC LG 2015 1 √

17 KOMPUTER FC Accer 2015 1 √

18 PRINTER EPSON - 2015 1 √

19 PRINTER CANON - 2015 1 √

20 UPS - 2015 1 √

21 PC LENOVO - 2015 1 √

22
DESKTOP ALL IN ONE
ASUS

- 2015 1 √

23
LAPTOP / NOTEBOOK
ASUS

- 2015 1 √

24 KOMPUTER FC - 2015 1 √

25 Handy Talky - 2015 2 √

26 KAMERA DIGITAL - 2015 1 √

27 LEMARI ARSIP - 2015 1 √

28 LEMARI ARSIP - 2015 1 √

29 AC - 2015 1 √

30
MESIN PEMOTONG
RUMPUT

- 2015 1 √

31 TEMPAT KORAN Da Zumba dan
Canon / - 2015 1 √

32 MEJA 1/2 BIRO HP 2015 2 √

33 KURSI TAMU - 2015 1 √
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34 Projektor + Layar Standar BENIQ 2016 1 √

35 AC 2 PK LG 2016 1 √

36 Komputer PC Lenovo 2016 3 √

37 Printer Epson L 365 2016 1 √

38 Meja kerja essellon III MT Zetta 2016 3 √

39 Meja 1/2 Biro MDF Raja 2016 1 √

40
Kursi kerja esellon III
(Kursi direktur)

Tiger 1762 2016 2 √

41 Meja kerja ½ biro MDF Raja 2016 8 √

42 Kursi Kerja (kursi Direktur) Brother-113 2016 8 √

43 Lemari arsip Espana 2016 4 √

44 Brand Cash A2 National 2016 1 √

45 Podium - 2016 1 √

46 Kursi besi susun Primer 2016 50 √

47 Laptop ASUS Asus 2016 2 √

48
Printer Canon Pixma
IP2770

Canon Pixma 2016 3 √

49 HDD Eksternal Seagate Seagate 2016 1 √

50
Alat pendingin ruangan
(AC) 2PK

LG 2016 1 √

51
Alat pendingin ruangan
(AC)1 1/2 2PK

LG 2016 1 √

52
Alat pendingin ruangan
(AC) 1PK

LG 2016 1 √

53
Alat pendingin ruangan
(AC) 1/2 PK

LG 2016 1 √

54 Sepeda Motor Honda Vario 2016 4 √

55 Laptop HP HP 2016 1 √

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Labuapi tahun 2013

memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi

pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan realisasi

pelaksanaan program dan kegiatan, faktor-faktor yang menjadi

permasalahan dan solusi pemecahan masalah secara lebih luas dan

mendalam. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan selama tahun anggaran 2013, 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.
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Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung persentase

pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan

rencana/target yang ditetapkan dalam RKPD dengan realisasinya. Dalam

pengukuran kinerja diperlukan data kinerja yang telah diperoleh dalam

sistem LAKIP. Data kinerja tersebut dapat diperoleh dari dua sumber

yaitu (1) data internal dan (2) data eksternal baik data primer maupun

data sekunder. Berdasarkan data-data tersebut, pengukuran kinerja

dilakukan dengan menghitung persentase capaian dengan rumus

sebagai berikut:

= / 100%
Pengukuran kinerja Kecamatan Labuapi dilakukan dengan menilai

kinerja kegiatan dan kinerja sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu

menilai indikator-indikator kegiatan yang berupa masukan, keluaran,

dan hasil, sebagaimana dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja

Kegiatan (PKK). Kemudian pengukuran kinerja sasaran didasarkan pada

data hasil pengukuran kinerja kegiatan, yang dituangkan dalam formulir

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Kantor Camat Labuapi Tahun

2013 dapat kami sajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2013

PROGRAM

KEGIATAN

URAIAN
Rencana

Tk. Capaian
(Target)

Realisasi
Persentase
Pencapaian

Rencana

Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya listrik dan Air 100% 4.304.620 96%

Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan. 100% 11.100.000 100%

Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor. 100% 2.700.000 100%

Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Penyediaan AlatTulis Kantor 100% 5.776.900 100%
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Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Penyediaan  Komponen Instalasi
Listrik dan Elektronik 100 % 610.000 100%

Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan 100% - -

Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Penyediaan Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi dalam
daerah.

`100 % 18.000.000 100%

Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Penyediaan Pegawai Pekerja
Pemerintah/Lepas. 100 % 38.200.000 98%

Peningkatan
Sarana dan
Prasarana

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 100% 22.200.000 98%

Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
Aparatur

Pemeliharaan PEralatan Labuapi
Kantor 100% 2.000.000 100%

Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Pelaksaan Musrenbang
Kecamatan Labuapi 90% 1.500.000 100%

TOTAL 1.048%
dibagi 11
kegiatan

Rata-rata pencapaian  = 95,27%

Patut dibanggakan bahwa dari kesebelas kegiatan yang

dilaksanakan oleh SKPD Kantor Camat Labuapi, berdasarkan atas

Pengukuran Kinerja Kegiatan rata-rata tingkat pencapaian adalah 100%.

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 2013 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sasaran dari misi pertama adalah pelayanan yang tepat dan cepat.

Dari sasaran tersebut dijabarkan lagi kedalam sub sasaran agar

memudahkan menentukan indikator sasaran dan analisis, yaitu :

i. Bintek operator komputer untuk pelayanan umum. Kegiatan ini

tidak dilaksanakan pada tahun 2013.
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ii. Sosialisasi kepada aparatur Desa untuk pemeliharaan fasilitas

umum. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun anggaran

2013.

iii. Membuat standart pelayanan minimal untuk segala bentuk

pelayanan yang ada di wilayah Kecamatan seperti pembuatan

KK, KTP, dan Rekomendasi perijinan. Kegiatan ini tidak

dilaksanakan pada tahun 2013.

iv. Evaluasi segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh

Kecamatan. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2013.

v. Laporan terhadap keadaan fasilitas umum serta sarana dan

prasarana yang ada di wilayah Kecamatan Labuapi. Kegiatan ini

juga belum dilaksanakan pada tahun 2013.

Untuk sasaran pertama dari misi pertama jika dirata-ratakan belum

dilaksanakan pada tahun anggaran 2013. Hal ini disebabkan

keterbatasan Dana yang diberikan kepada Kecamatan tetapi

sasaran di atas 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 penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih, berwibawa, efektif dan efisien. Dari sasaran ini

dijabarkan kembali ke dalam sub sasaran atau kegiatan

sebagaimana format PPS terlampir yaitu :

i. Pembinaan administrasi kecamatan. Dijabarkan ke dalam

indikator tertib administrasi kecamatan, dengan prosentase

pencapaian yaitu 100%.

ii. Pembinaan administrasi desa. Kegiatan ini dijabarkan dalam

indikator tertib administrasi pemerintahan desa, Kegiatan ini

belum bisa dilaksanakan pada tahun 2013.

iii. Penyusunan monografi kecamatan. Kegiatan ini dijabarkan

dalam indikator sasaran tersusunnya monografi kecamatan.

Kegiatan ini juga belum bisa dilaksanakan pada tahun 2013.
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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 2013.

vi. Pembinaan BPD. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun

2013.

c. Sasaran dari misi ketiga adalah meningkatnya profesionalisme SDM

aparatur dalam rangka pembinaan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan sasaran dari misi ketiga ini dituangkan dalam

beberapa sub sasaran atau kegiatan untuk memudahkan

penentuan indikator dan analasis sebagaimana format PPS

terlampir, yaitu :

i. Bintek pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini tidak

dilaksanakan pada tahun 2013.

ii. Fasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat

desa seperti PNPM dan P2SPP dengan indikator pengukuran

adalah terlaksananya program PNPM dan P2SPP dengan baik.

Prosentase pencapaian kegiatan ini adalah 100%.

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.

Prosentase pencapaian 100%.

v. Pembuatan profil kecamatan. Kegiatan diukur dalam  indikator

tersedianya potensi kecamatan Labuapi . Prosentase pencapaian

adalah 100%
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vi. Inventarisasi swadaya murni, dengan indikator peran serta

masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan ini tidak

dilaksanakan pada tahun 2013.

Rata-rata pencapaian untuk sasaran ketiga dari misi ketiga adalah

100%. Namun dari beberapa sub sasaran di atas terdapat beberapa

sub sasaran yang tidak dilaksanakan pada tahun 2011 tentunya

juga tidak dapat dianalisis.

d. Sasaran keempat dari misi keempat adalah menurunnya tingkat

kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Sasaran ini dijabarkan

kembali ke dalam sub sasaran sebagaimana format PPS terlampir

yaitu :

i. Pembinaan sistem keamanan Desa, Kegiatan ini tidak bisa

dilaksanakan pada tahun 2013

ii. Pembinaan bagi Hansip. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada

tahun 2013

iii. Pelaksanaan dan penegakan produk hukum. Kegiatan tidak

dilaksanakan pada tahun 2013.

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 2013

v. Lomba kebersihan. Kegiatan ini dijabarkan dalam indikator desa

yang rapi, nyaman dengan penduduk yang sehat. Kegiatan ini

tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2013

vi. Monitoring penduduk pendatang. Kegiatan ini dianalisis dengan

indikator tertib mutasi penduduk yang datang dan pergi,

kegiatan ini sudah berjalan pada tahun 2013

Untuk sasaran keempat dari misi keempat ini rata-rata prosentase

tingkat pencapaian tidak dapat dianalisis karena semua kegiatan

belum bisa dilaksanakan pada tahun 2013



Rencana Strategis Kecamatan Labuapi 2014 – 2019 halaman 23

e. Sasaran kelima dari misi kelima adalah masyarakat kecamatan

yang lebih sejahtera. Sasaran ini dijabarkan dalam sub sasarana

atau kegiatan agar memudahkan penentuan indikator dan analisis

sebagaimana format PPS terlampir, yaitu :

i. Pembinaan kelompok-kelompok usaha kecil/industri rumah

tangga di desa. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun

2013.

ii. Kerjasama dengan TP. PKK Kecamatan mengadakan lomba 10

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

dengan indikator terselenggaranya pelaksanaan lomba dengan

baik. Prosentase pencapaian 100%.

iii. Pembinaan terhadap lembaga sosial kemasyarakatan. Kegiatan

ini tidak dilaksanakan pada tahun 2013

iv. Pendataan keluarga miskin dengan indikator data yang akurat

terhadap KK miskin di wilayah Kecamatan Labuapi. Kegiatan ini

sudah dilaksanakan pada tahun 2013.

v. Lomba sekolah sehat dengan indikator terpenuhinya sarana dan

prasarana sekolah termasuk faktor kesehatan di wilayah

Kecamatan Labuapi. Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada

tahun 2013

vi. Mengadakan Seleksi Tilawatil Qur’an dengan indikator

meningkatnya peserta di wilayah Kecamatan Labuapi. Kegiatan

ini mencapai prosentase 100%.

Untuk sasaran kelima dari misi kelima ini banyak sekali kegiatan

yang tidak dilaksanakan pada tahun 2013. kegiatan yang tidak

dilaksanakan justru lebih banyak jika dibandingkan dengan

kegiatan yang dilaksanakan. Namun walaupun demikian,

pengukuran sasaran dari sasaran kelima ini tetap pada sasaran

yang telah dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan

pada tahun 2013. Dari ketiga pelaksanaan kegiatan di atas maka

rata-rata prosentase pencapaiannya adalah 100%.
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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 90,25%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian

sasaran Kantor Camat Labuapi sudah terpenuhi dari yang

diharapkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 yang telah dirumuskan dan

dipertegas melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah

yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan hingga tahun 2019

menjadi suatu tantangan kepada SKPD Kantor Camat Labuapi untuk

mengambil peran dalam mewujudkan visi tersebut.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan

dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Selain melakukan

perencanaan komprehensif, perencanaan strategik  juga dapat

digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan

kinerja birokrasi.

Sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten

Lombok Barat tahun 2014-2019 yang dituangkan dalam Misi Kabupaten

Lombok Barat kedua ”Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki

spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar Berprestasi)”

yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja,

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas

pelayanan publik merupakan tantangan dan peluang bagi SKPD Kantor

Camat Labuapi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD

Kecamatan Labuapi merupakan salah satu dari 10 (sepuluh)

kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat dengan luas

wilayah sebesar 28,30 Km2 saat ini mewilayahi 12 Desa dan 73 Dusun

dengan jumlah penduduk 62.918 jiwa, sesuai data Tahun 2013

(sumber RPJMD 2014-2019 Kabupaten Lombok Barat).

Kecamatan ini dijadikan sebagai Kawasan Strategis Provinsi
“Mataram Metro” untuk kepentingan ekonomi yang berada di wilayah

kabupaten mengingat letaknya yang berbatasan langsung dengan

Kota Mataram (meliputi wilayah Kota Mataram, Kecamatan Batulayar,

Gunungsari, Lingsar, Narmada, Kediri dan Labuapi) dan Kawasan
Strategis Kabupaten “Tunggal Kendali” (meliputi sebagian wilayah

Kecamatan Batulayar, Gunungsari, Lingsar, Narmada, Kediri dan

Labuapi) dilihat dari sudut pandang ekonomi dengan sektor unggulan

perdagangan, jasa, industri dan pariwisata.

Kecamatan Labuapi juga merupakan jalur transportasi yang cukup

sibuk sebagai lintasan penyeberangan dari dan menuju pelabuhan

lembar serta Bandara Internasional Lombok (BIL).

Penggunaan lahan di Wilayah Kecamatan Labuapi pada Tahun

2012 dipilah menjadi lahan sawah (luas 1.456 Ha), bukan sawah (luas

461 Ha) dan lahan bukan pertanian (luas 836 Ha) dengan luas total

2.753 Ha (sumber RPJMD 2014-2019 Kabupaten Lombok Barat).

Termasuk dalam kategori terakhir ini adalah areal perumahan dan

permukiman. Saat ini di wilayah Kecamatan Labuapi telah banyak

pengembangan perumahan yang dibangun oleh Perumnas maupun

pihak swasta. Pesatnya pembangunan perumahan ini tidak merubah

struktur perekonomian di Kecamatan Labuapi yang masih tetap

bercorak agraris yang dibuktikan dengan penggunaan lahan sawah

secara optimal oleh masyarakat.
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Dengan mengetahui potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan

Labuapi, maka dapat ditetapkan strategi pembangunan apa yang

dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

pedesaan. Disamping hal tersebut, mata pencaharian yang lain adalah

industri kecil, dagang dan buruh bangunan.

Kondisi Sosial Budaya

Struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan

bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber

kehidupannya di sektor pertanian. Sedangkan menurut agama

menunjukkan bahwa mayoritas penduduk memeluk agama Islam dan

sebagian lainnya beragama Hindu.

Kebudayaan daerah di Kecamatan Labuapi tidak lepas dan

diwarnai oleh kebudayaan masyarakat Sasak pada umumnya.

Keberagaman Agama di wilayah Kecamatan ini tidak menjadikan

konflik yang potensial tetapi justru menjadikan kekuatan yang

bersinergi dalam memelihara kelestarian budaya di wilayah

Kecamatan Labuapi.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

Sesuai dengan Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Barat

Tahun 2014-2019 “TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT

YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU”, maka ditetapkan pula

6 (enam) misi dalam rangka pencapaian visi tersebut, yaitu:

1. Misi Pertama

Meningkatkan kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah

untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan

Produktif), ditujukan untuk meningkatkan konektifitas dan

aksesibilitas antar wilayah, meningkatkan produktifitas produk

sumber daya alam daerah, meningkatkan efektifitas layanan

investasi, meningkatkan kapasitas fiscal daerah dan meningkatkan

kondusifitas daerah.
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2. Misi Kedua

Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit serta Etos

Kerja untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi) ditujukan

untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan

publik.

3. Misi Ketiga

Mengembangkan Potensi Sumber Daya Sosial dan Budaya yang

Dimiliki untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan

Berbudaya) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan

kapabilitas masyarakat, meningkatkan utilitas dan legalitas

budaya dan kearifan lokal serta meningkatkan keimanan dan

ketaqwaan masyarakat.

4. Misi Keempat

Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam dengan

Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar

Lestari) ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya

alam, meningkatkan efektifitas pengelolaan sumber daya mineral

dan energy, meningkatkan produktifitas dan kontinuitas pangan

daerah serta meningkatkan efektifitas pencegahan dan penanganan

bencana.

5. Misi Kelima

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mampu

Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan

Global (Lobar Sehat dan Cerdas) ditujukan guna meningkatkan

kualitas dan efektifitas layanan sosial dasar, meningkatkan

efektifitas dan kualitas penanganan masalah sosial serta

meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial

dasar.

6. Misi Keenam

Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah (Lobar

Bermartabat) ditujukan untuk meningkatkan kualitas

kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan keualitas

kesejahteraan umum.
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Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 yang telah dirumuskan

dipertegas melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah

yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan hingga tahun

2019.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok

Barat tahun 2014-2019 yang dituangkan dalam Misi Kabupaten

Lombok Barat kedua ”Mewujudkan kehidupan dan sikap yang

memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar

Berprestasi)” yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas

akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan tantangan dan

peluang bagi SKPD Kantor Camat Labuapi untuk mewujudkan

pelayanan publik yang berkualitas.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik juga merupakan

amanat dari pelaksanaan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan), dimana Kantor Camat Labuapi secara langsung melayani

masyarakat dalam pengurusan izin, penerbitan dokumen

kependudukan, dll.

Beberapa modal dasar yang dapat dijadikan modal dasar

pembangunan selama tahun 2014-2019 mendatang adalah sebagai

berikut :

1. Sumber Daya Alam: lahan/tanah pertanian, yang merupakan

daerah penghasil padi hampir di semua Desa di wilayah Labuapi.

2. Potensi Sumber Daya Manusia: jumlah penduduk yang cukup

padat mata pencaharian sebagai petani, pedagang dan pengerajin.

3. Letak geografis yang strategis, sebagai lintasan perbatasan

Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram dan memilliki

kawasan wisata Gunung Pengsong dan Pantai Padang Reak

Kuranji.

4. Tuntutan Masyarakat

Adanya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan maupun

perbaikan manajemen pemerintahan terutama menyangkut
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transparansi kebijakan-kebijakan pemerintah dan akuntabilitas

publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN

merupakan peluang yang dapat diraih. Kantor Camat Labuapi

memiliki SDM yang mempunyai kualifikasi pendidikan SLTA

sederajat dan sarjana dari berbagai disiplin ilmu, serta mempunyai

pengalaman yang cukup di bidang pelayanan pemerintahan dan

kemasyarakatan merupakan modal yang cukup penting untuk

ikut serta dalam peningkatan manajemen pemerintahan.

5. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah yang ketentuannya berdasar pada UU Nomor 32

Tahun 2004 merupakan paket Undang-undang yang baru

diimplementasikan mulai tahun 2005. dengan berlakunya UU

Nomor 32 Tahun 2004 maka memberi peluang untuk memperbaiki

manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang adil

bagi pemerintah pusat dan daerah.

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat adalah:

1. Perangkat Hukum

Pelimpahan kewenangan bupati kepada camat sudah diberikan,

namun sebagian besar masih merupakan hal-hal yang bersifat

sebagai koordinator maupun fasilitator sehingga sangat sulit bagi

camat untuk mengambil keputusan dan mengakibatkan

pelaksanaan tugas camat belum optimal. Untuk melaksanakan

kebijakan publik perlu diberikan kewenangan kepada Camat

dalam mengambil kebijakan guna melaksanakan tugas pokok dan

fungsi Kantor Camat sebagai pelayan di bidang pemerintahan dan

kemasyarakatan dengan optimal.

2. Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan merupakan suatu prasyarat utama bagi

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan karena hal tersebut

sangat menopang ruang gerak dan keleluasaan bagi terciptanya

suasana yang kondusif bagi terselenggaranya tugas pokok dan

fungsi kantor camat.
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Komitmen yang diharapkan terutama berupa dukungan nyata

berupa kebijakan-kebijakan yang tegas terhadap program yang

dilaksanakan, pengambilan keputusan yang dilandasi dengan data

dan informasi yang jelas dan akurat.

3. SDM Aparatur Pemerintah

SDM Kantor Camat Labuapi pada umumnya mempunyai latar

belakang akademis SLTA sederajat dan Sarjana dari berbagai

disiplin ilmu namun dalam pelaksanaan tugas sebagai

pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan perlu

ditingkatkan kualitasnya untuk mencapai pelayanan yang prima

melalui pola diklat berkelanjutan sehingga SDM akan dapat

meningkat kemampuan dan pengetahuannya dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

4. Sarana dan Prasarana Pendukung

Faktor ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi penentu

keberhasilan karena berhubungan langsung dengan peralatan

yang digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan syarat mutlak

yang harus digunakan dalam pelayanan pemerintahan dan

kemasyarakatan sehingga keterlambatan dan keterhambatan

klasik karena alasan kurangnya sarana dan prasarana tidak

terjadi sehingga akan berpengaruh langsung terhadap pelayanan

prima.

5. Dana yang cukup memadai

Selain faktor penentu keberhasilan tersebut di atas ada satu lagi

faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor dana untuk

menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Mewujudkan suatu

pelayanan prima baik dibidang pemerintahan maupun

kemasyarakatan tidak terlepas dari dukungan dana yang cukup

memadai sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat

secara optimal. Selama ini Kantor Camat Labuapi dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya hanya didukung oleh

dana rutin yang peruntukannya telah diatur sedemikian rupa oleh

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sehingga belum menyentuh

secara keseluruhan kegiatan-kegiatan kecamatan.
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Melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

dijabarkan dalam Rencana Strategis ini diharapkan agar setiap

kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung tugas pokok dan

fungsi untuk mewujudkan pelayanan prima sudah seharusnya

didukung oleh dana yang cukup memadai.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Kabupaten Lombok Barat telah memperoleh sejumlah kemajuan

dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui program

pembangunan yang terarah, terencana, sistematis dan sinergis.

Permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh masyarakat

Lombok Barat secara umum adalah bangaimana membangun

masyarakat yang unggul dan mandiri melalui pendidikan dan

kesehatan, bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera

dengan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata,

mengurangi tingkat kemiskinan, melakukan reformasi birokrasi dan

penegakan hukum, meningkatkan pembangunan ekonomi dan

ketahanan pangan daerah, menjaga kelestarian lingkungan hidup

serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat dirumuskan Isu-Isu

Strategis dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lombok Barat

kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu:

1. Pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW belum terlaksana.

Masih belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata

ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan serta

tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non

pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian

lingkungan.

2. Rendahnya unit penyelenggara pelayanan publik yang ber ISO.

Penyelenggaraan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan) yang ditujukan untuk kelancaran pelayanan kepada

masyarakat belum diimbangi dengan kualitas penyelenggara

pelayanan publik yang ber ISO.
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3. Pertumbuhan ekonomi daerah yang belum optimal

Penetapan Kawasan Strategis Provinsi (Mataram Metro) dan

Kawasan Strategis Kabupaten (Tunggal Kendali) dimana

Kecamatan Labuapi termasuk didalamnya belum diimbangi dengan

pertumbuhan ekonomi yang optimal. Ketimpangan struktur

ekonomi daerah dari sektor pertanian ke sektor jasa belum

berkembang. Sejalan dengan berkembangnya sektor jasa, sektor

produksi mendapat tantangan yang kuat terutama dari para

pesaing dari luar daerah terutama dari Kota Mataram yang

berbatasan langsung dengak Kecamatan Labuapi. Sektor industri

perlu ditopang dengan pengembangan keterampilan, bantuan

modal dan pemasaran sehingga dapat bersaing dan mempunyai

nilai tambah terhadap perekonomian Kecamatan Labuapi.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, Camat adalah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan

sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati.

4.1. VISI DAN MISI SKPD

 Visi

Visi Kecamatan Labuapi adalah “Terwujudnya Masyarakat
Kecamatan Labuapi yang Bercahaya (Bersih, Cerdas, Aktif,
Harmonis dan Berbudaya”

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

1. Bersih

Terciptanya pelayanan prima yang bersih dan transparan

2. Cerdas

Terwujudnya aparatur pemerintah yang cerdas dan akuntabel

3. Aktif

Terwujudnya peran aktif pemuda pemudi kecamatan untuk

turut dalam kegiatan kegiatan kecamatan.

4. Harmonis

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan

beriman

5. Berbudaya

Terbinanya potensi sumber daya sosial dan budaya yang

dimiliki kecamatan.

 Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan misi Kecamatan

Labuapi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan public yang bersih dan transparan

2. Mewujudkan kinerja pemerintah yang akuntabel
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4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD
TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KANTOR CAMAT LABUAPI

No. Tujuan Indikator Tujuan Target Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target Renstra Kantor Camat Labuapi

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

1 Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
Terpadu

Nilai IKM 85 Meningkatnya Indeks
Kepuasan Masyarakat

Tercapainya Nilai
Kepuasan Masyarakat
terhadap pelayanan
publik

- - 70 70 75

2 Meningkatkan Nilai
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintahan
Kecamatan

Nilai AKIP B Meningkatnya Nilai
Akuntabilitas kinerja
pemerintah
kecamatan

Tercapainya Nilai AKIP - - CC
60

B
70

B
70
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD

STRATEGI

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan

dan sasaran. Strategi Kantor Camat Labuapi merupakan rencana

menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang

meliputi penetapan kebijakan,

program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber

dana yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Strategi ini

dimaksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang

dalam melaksanakan tujuan organisasi.

NO
TUJUAN SASARAN

STRATEGI

1 Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

Terpadu (PATEN)

Meningkatnya Indeks

Kepuasan Masyarakat

1.Memberikan

pelayanan yang

cepat, tepat dan

prima kepada

masyarakat

2 Meningkatkan Nilai
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintahan
Kecamatan

Meningkatnya nilai
Akuntabilitas kinerja
pemerintah kecamatan
(AKIP)

1.Meningkatkan

sarana dan

prasarana yang

menunjang kinerja

aparatur kecamatan

KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman atau ketentuan-ketentuan tertentu

yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman,

pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan

program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan



Rencana Strategis Kecamatan Labuapi 2014 – 2019 halaman 37

dalam perwujudan sasaran, tujuan, misi dan visi instansi pemerintah.

Kebijakan Kantor Camat Labuapi terdiri dari kebijakan-kebijakan yang

telah ditetapkan oleh pimpinan instansi dalam hal ini adalah camat.

Jadi kebijakan yang telah ditetapkan tersebut mencakup lebih dari

satu sasaran kegiatan yang mendasar pelaksanaan tujuan dan

sasaran.

 Kebijakan sebagai penjabaran dari sasaran 1

Meningkatkan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat

 Kebijakan sebagai penjabaran dari sasaran 2

Terwujudnya koordinasi dan perencanaan yang baik antara

pemerintah dengan masyarakat
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Program pembangunan dari kegiatan indikatif yang dituangkan

dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Labuapi 2014 – 2019

disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok

Barat Tahun 2014 – 2019 Rencana Kerja Kantor Camat Labuapi mendukung

Visi dan Misi Kabupaten Lombok Barat. Dalam kurun lima tahun ke depan

Kantor Camat Labuapi mempunyai tugas yang cukup berat dalam

menyelesaikan tugas di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat,

ketentraman/ ketertiban dan tugas-tugas di bidang kesejahteraan sosial.

Peran strategis Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat menuntut

adanya peningkatan pelayanan public ditandai dengan ekspektasi

masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan,

pembangunan dan kemasyarakatan. untuk merespons tuntutan tersebut

perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan merubah

reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan

adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi

tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik

terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang

menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang

mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung

maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan

pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi

(sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi

kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM

(personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka

memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam

kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan

program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan,

sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
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Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai

tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi

tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem

operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab

sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan

tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang

akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama

untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program

kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan

gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan

program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja,

hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja

Kecamatan Lombok Barat pada periode 2014-2019. Dalam implementasi

tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian

kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public

lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen

puncak beserta stakeholder secarabberkala untuk mengetahui status capaian

kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam

mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Review rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan

merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja

SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian

kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang

dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra

menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai

tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan

perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya.

Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Labuapi

Kabupaten Lombok Barat.
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Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan pendanaan indikatif dalam rangka pencapaian 5 (lima) tujuan dan 8

(delapan) sasaran kinerja Kecamatan Labuapi periode tahun 2014-2019

sebagaimana tabel berikut ini :

(Terlampir tabel 5.1.)
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TUJUAN SASARAN

INDIKA
TOR
SASA
RAN

KODE
PROGRAM

DAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

PROGRAM
(OUTCOME)

DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)

SATU
AN

DATA
CAPAIAN

PADA
TAHUN
AWAL

PERENCA
NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2015 2016 2017 2018 2019

Kondisi kinerja
pada akhir

periode Renstra
PD

targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Meningka
tkan

kualitas
pelayana

n
Terpadu

Meningka
tnya

indeks
kepuasan
masyarak

at

nilai
IKM

4 0
1

1
2

0
1

6
8

Program
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)

persentase
pelayanan
publik

-
100

% 93.845.5
00

100
% 55.396.1

00

100
% 58.506.1

00

100
% 50.720.5

00

100
% 258.468.2

00

6 Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)

persentase
pelayanan
administrasi
terpadu
kecamatan

%
-

0
-

100
93.845.5
00

100
55.396.1
00

100
58.506.1
00

100
50.720.5
00

100
258.468.2
00

Meningka
tkan Nilai
Akuntabil
itas
Kinerja
Pemerint
ahan

Meningka
tnya Nilai
AKIP

Nilai
AKIP

4 0
1

1
2

0
1

5
7

Program
Perencanaa
n
Kecamatan

Persentase
musrenbang
kecamatan

100
13.200.00
0

100
13.200.0
00

100
12.155.0
00

100
12.155.0
00

100
18.800.0
00

100
69.510.00
0

1 Penyelengga
raan
Musrenbang
Kecamatan

Jumlah
dokumen
musrenbang

dok
11.025.00

0

1
13.200.00
0

1
13.200.0
00

1
12.155.0
00

1
12.155.0
00

1
18.800.0
00

4
69.510.00
0

4 0
1

1
2

0
1

1
6

Program
peningkatan
peran serta

persentase
kegiatan
kepemudaa

-
100

% 44.290.0
00

100
% 63.200.0

00

100
% 107.490.0

00
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TUJUAN SASARAN

INDIKA
TOR
SASA
RAN

KODE
PROGRAM

DAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

PROGRAM
(OUTCOME)

DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)

SATU
AN

DATA
CAPAIAN

PADA
TAHUN
AWAL

PERENCA
NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2015 2016 2017 2018 2019

Kondisi kinerja
pada akhir

periode Renstra
PD

targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp

kepemudaa
n

n

1
3

Pembinaan
di bidang
kepemudaan
dan olahraga

jumlah
kegiatan
kepemudaan
dan olahraga

keg.
-

0
-

2
44.290.0
00

2
63.200.0
00

4
107.490.0
00

4 0
1

1
2

0
1

1
7

Program
pengelolaan
keragaman
budaya

Persentase
pengelolaan
keragaman
budaya

-
100

% 33.920.0
00

100
% 10.650.0

00

100
% -

100
% -

100
% 44.570.00

0

8 Pendataan
dan
pembinaan
seni budaya
daerah
dalam
rangka
pengelolaan
keragaman
budaya

jumlah
kegiatan
pembinaan
seni budaya
daerah di
kecamatan

keg.
-

0
-

12
33.920.0
00

12
10.650.0
00

24
44.570.00
0

4 0
1

1
2

0
1

1
8

Program
upaya
pencegahan
penyalahgun

persentase
kegiatan
upaya
pencegahan

- -
100

% 22.740.0
00

100
% -

100
% -

100
% 22.740.00

0



Rencana Strategis Kecamatan Labuapi 2014 – 2019 halaman 43

TUJUAN SASARAN

INDIKA
TOR
SASA
RAN

KODE
PROGRAM

DAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

PROGRAM
(OUTCOME)

DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)

SATU
AN

DATA
CAPAIAN

PADA
TAHUN
AWAL

PERENCA
NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2015 2016 2017 2018 2019

Kondisi kinerja
pada akhir

periode Renstra
PD

targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp

aan narkoba penyalahgun
aan narkoba

Pemberian
penyuluhan
tentang
bahaya
narkoba bagi
pemuda

jumlah
kegiatan
penyuluhan
tentang
bahaya
narkoba bagi
pemuda

keg.
-

0
-

0
-

1
22.740.0
00

3
22.740.00
0

4 0
1

1
2

0
1

6
7

Program
Peningkatan
Pelayanan
Keagamaan

Persentase
kegiatan
pelayanan
keagamaan

- -
100
% 41.350.0

00

100
% 35.875.0

00

100
% 41.350.0

00

100
% 118.575.0

00

1 Kegiatan
hari-hari
besar
keagamaan

jumlah
kegiatan
hari-hari
besar
keagamaan

keg.
-

0
-

0
-

1
7.850.00
0

1
7.850.00
0

1
7.850.00
0

3
23.550.00
0

2 Kegiatan
iman dan
taqwa

jumlah
kegiatan
iman dan
taqwa

keg.
-

0
-

0
-

1
33.500.0
00

1
28.025.0
00

1
33.500.0
00

3
95.025.00
0
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TUJUAN SASARAN

INDIKA
TOR
SASA
RAN

KODE
PROGRAM

DAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

PROGRAM
(OUTCOME)

DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)

SATU
AN

DATA
CAPAIAN

PADA
TAHUN
AWAL

PERENCA
NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2015 2016 2017 2018 2019

Kondisi kinerja
pada akhir

periode Renstra
PD

targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp

4 0
1

0
1

1
2

8
2

Peningkatan
Peran Serta
Kepemudaa
n

Persentase
kegiatan
Hari Besar

-
100

% -
100

% -
100

% 45.899.0
00

100
% 46.450.0

00

100
% 92.349.00

0

1
3

Pembinaan
di Bidang
Kepemudaan
dan
Olahraga

Jumlah
kegiatan
pembinaan
dan
pelaksanaan
paskibraka

2
45.899.0
00

2
46.450.0
00

4
92.349.00
0

4 0
1

1
2

0
1

8
1

Pengelolaan
Keragaman
Budaya

Persentase
pengelolaan
keragaman
budaya

-
100

% -
100

% -
100

% 10.700.0
00

100
% 10.650.0

00

100
% 21.350.00

0

0
4

Peningkatan
peran aktif
masyarakat
dalam
pariwisata

Jumlah
Kegiatan
penyelengga
raan festival
daerah

1
10.700.0
00

1
10.650.0
00

2
21.350.00
0

4 0
1

1
2

0
1

8
4

Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun

Persentase
peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam

-
100

% -
100

% -
100

% 39.706.0
00

100
% 48.270.0

00

100
% 87.976.00

0
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TUJUAN SASARAN

INDIKA
TOR
SASA
RAN

KODE
PROGRAM

DAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

PROGRAM
(OUTCOME)

DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)

SATU
AN

DATA
CAPAIAN

PADA
TAHUN
AWAL

PERENCA
NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2015 2016 2017 2018 2019

Kondisi kinerja
pada akhir

periode Renstra
PD

targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp

Desa membangun
desa

0
1

Peningkatan
kesejahteraa
n Keluarga
(PKK)

Jumlah
kegiatan
Peningkatan
Kesejahteraa
n Keluarga
(PKK)

keg.
-

0
-

0
-

0
-

1
39.706.0
00

1
48.270.0
00

2
87.976.00
0

4 0
1

1
2

0
1

6 Program
Peningkatan
Pengemban
gan Sistem
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan

Persentase
terselesaika
nnya
laporan
capaian
kinerja dan
keuangan

100
% 10.104.00

0

100
% 154.632.

000

100
% 166.352.

600

100
% 132.221.

600

100
% 132.221.

600

100
% 595.531.8

00

1 Penyusunan
laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja SKPD

jumlah
dokumen
PPID

dok
-

1
4.644.000

1
15.840.0
00

1
158.982.
800

1
126.242.
800

1
126.242.
800

1
431.952.4
00



Rencana Strategis Kecamatan Labuapi 2014 – 2019 halaman 46

TUJUAN SASARAN

INDIKA
TOR
SASA
RAN

KODE
PROGRAM

DAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

PROGRAM
(OUTCOME)

DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)

SATU
AN

DATA
CAPAIAN

PADA
TAHUN
AWAL

PERENCA
NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2015 2016 2017 2018 2019

Kondisi kinerja
pada akhir

periode Renstra
PD

targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp

2 Penyusunan
Pelaporan
keuangan
semesteran

jumlah
dokumen
laporan
keuangan
semesteran

dok
3.600.000

1
3.600.000

1
2.721.60
0

1
2.952.80
0

1
1.000.40
0

1
1.000.40
0

1
11.275.20
0

4 Penyusunan
pelaporan
keuangan
akhir tahun

jumlah
dokumen
laporan
keuangan
akhir tahun

dok
3.600.000

1
1.860.000

1
4.159.00
0

1
4.417.00
0

1
1.000.00
0

1
1.000.00
0

1
12.436.00
0

Penyusunan
KUA PPAS,
RKA, DPA
dan DPPA

jumlah
dokumen
KUA/PPAS,
RKA, DPA
dan DPPA

dok
-

0
-

0
-

0
-

3
1.501.00
0

3
1.501.00
0

3.002.000

8 Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan

persentase
monev

%
-

0
-

1
131.911.
400

0
-

0
-

0
- 131.911.4

00
Penyusunan
profil/mono
grafi

jumlah
dokumen
profil
kecamatan

dok
-

0
-

0
-

0
-

1
1.001.00
0

1
1.001.00
0

2.002.000

Penyusunan
Laporan
akuntabilitas
kinerja
instansi

jumlah
dokumen
LAKIP, LPPD
dan LAPTAH

dok
-

0
-

0
-

0
-

3
1.476.40
0

3
1.476.40
0

2.952.800
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TUJUAN SASARAN

INDIKA
TOR
SASA
RAN

KODE
PROGRAM

DAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

PROGRAM
(OUTCOME)

DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)

SATU
AN

DATA
CAPAIAN

PADA
TAHUN
AWAL

PERENCA
NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2015 2016 2017 2018 2019

Kondisi kinerja
pada akhir

periode Renstra
PD

targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp

pemerintah
(LAKIP),
LPPD dan
Laptah

4 0
1

1
2

0
1

1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Persentase
pelayanan
publik

100
% 358.654.5

00

100
% 228.508.

000

100
% 292.391.

000

100
% 321.080.

000

100
% 321.303.

600

100
% 1.521.937

.100

2 Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber daya
air dan listrik

terselenggar
anya jasa
komunikasi,
sumber daya
air dan listrik

keg.
10.200.00

0

12
12.000.00
0

12
8.136.00
0

12
24.600.0
00

12
28.800.0
00

12
39.000.0
00

12
112.536.0
00

3 Penyediaan
jasa
peralatan
dan
perlengkapa
n kantor

tersedianya
peralatan
dan
perlengkapa
n kantor

bulan
3.948.000

12
2.819.000

12
3.448.00
0

12
5.167.00
0

12
3.757.00
0

12
6.130.00
0

12
21.321.00
0

6 Penyediaan
jasa
pemeliharaa
n dan
perizinan
kendaraan

jumlah
kendaraan
dinas yang
tersedia
pemeliharaa
n dan

unit
34.200.00

0

7
15.085.00
0

7
15.785.0
00

11
17.953.0
00

11
17.953.0
00

11
19.785.0
00

11
86.561.00
0
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TUJUAN SASARAN

INDIKA
TOR
SASA
RAN

KODE
PROGRAM

DAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

PROGRAM
(OUTCOME)

DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)

SATU
AN

DATA
CAPAIAN

PADA
TAHUN
AWAL

PERENCA
NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2015 2016 2017 2018 2019

Kondisi kinerja
pada akhir

periode Renstra
PD

targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp

dinas/operas
ional

perizinannya

7 penyediaan
jasa
administrasi
keuangan

jumlah
tenaga
administrasi
keuangan

orang
32.400.00

0

6
33.940.00
0

6
40.920.0
00

7
42.861.4
00

7
40.660.5
00

7
42.820.0
00

7
201.201.9
00

1
0

Penyediaan
alat tulis
kantor

tersedianya
alat tulis
kantor

bulan
12.134.30

0

12
13.159.30
0

12
13.482.3
00

12
13.649.4
00

12
15.153.7
00

12
13.649.4
00

12
69.094.10
0

1
1

Penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaa
n

tersedianya
barang
cetakan dan
penggandaa
n

bulan
7.000.000

12
6.350.000

12
7.250.00
0

12
18.091.0
00

12
18.091.0
00

12
14.730.0
00

12
64.512.00
0

1
2

Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/pener
angan
bangunan
kantor

tersedianya
komponen
instalasi
listrik/pener
angan
bangunan
kantor

keg.
2.733.700

1
2.733.700

1
3.133.70
0

1
3.376.20
0

1
3.378.80
0

1
3.376.20
0

1
15.998.60
0
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TUJUAN SASARAN

INDIKA
TOR
SASA
RAN

KODE
PROGRAM

DAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

PROGRAM
(OUTCOME)

DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)

SATU
AN

DATA
CAPAIAN

PADA
TAHUN
AWAL

PERENCA
NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2015 2016 2017 2018 2019

Kondisi kinerja
pada akhir

periode Renstra
PD

targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp

1
5

Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan

tersedianya
bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan

bulan
3.960.000

12
5.640.000

12
5.580.00
0

12
6.000.00
0

12
6.000.00
0

12
5.640.00
0

12
28.860.00
0

1
7

Penyediaan
makanan
dan
minuman

tersedianya
makanan
dan
minuman

bulan
10.500.00

0

12
22.500.00
0

12
30.000.0
00

12
28.800.0
00

12
28.800.0
00

12
28.800.0
00

12
138.900.0
00

1
8

Rapat-rapat
koordinasi
dan
konsultasi ke
luar daerah

terselenggar
anya rapat-
rapat
koordinasi
dan
konsultasi ke
luar daerah

bulan
111.650.0

00

12
208.427.5
00

12
37.400.0
00

3
68.200.0
00

3
76.400.0
00

3
84.000.0
00

3
474.427.5
00

1
9

Penyediaan
jasa tenaga
kerja
administrasi/
teknis
perkantoran

jumlah jasa
tenaga kerja
administrasi/
teknis
perkantoran

orang
118.800.0

00

5
36.000.00
0

7
63.373.0
00

7
63.693.0
00

7
82.086.0
00

7
63.373.0
00

7
308.525.0
00

4 0
1

1
2

0
1

2 Program
Peningkatan
Sarana dan

Persentase
peningkatan
sarana dan

100
% 138.911.5

00

100
% 283.934.

000

100
% 176.496.

000

100
% 184.586.

000

100
% 203.610.

000

100
% 987.537.5

00
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TUJUAN SASARAN

INDIKA
TOR
SASA
RAN

KODE
PROGRAM

DAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

PROGRAM
(OUTCOME)

DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)

SATU
AN

DATA
CAPAIAN

PADA
TAHUN
AWAL

PERENCA
NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2015 2016 2017 2018 2019

Kondisi kinerja
pada akhir

periode Renstra
PD

targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp

Prasarana
Aparatur

prasarana

0
1

Pembanguna
n gedung
kantor

terselenggar
anya
pembanguna
n gedung
kantor

keg.
-

0
-

0
-

0
-

1
15.560.0
00

1
15.000.0
00

1
30.560.00
0

0
5

Pengadaan
kendaraan
dinas/operas
ional

jumlah
kendaraan
dinas/operas
ional

unit
2.000.000

0
-

4
71.320.0
00

0
-

0
-

0
-

0
71.320.00
0

0
9

Pengadaan
peralatan
gedung
kantor

jumlah
peralatan
gedung
kantor

unit

-

4
57.825.00
0

4
104.830.
000

5
57.087.0
00

3
44.360.0
00

3
78.550.0
00

3
342.652.0
00

1
0

Pengadaan
meubelair

jumlah
meubelair

unit

-

0
-

0
-

5
52.073.0
00

3
43.608.0
00

3
7.500.00
0

103.181.0
00

1
4

Pengadaan
komputer

jumlah
komputer

unit
16.000.00

0

3
35.600.00
0

4
22.770.0
00

0
-

0
-

0
-

7
58.370.00
0

2
2

Pemeliharaa
n
rutin/berkala
gedung
kantor

gedung
kantor
dalam
kondisi baik

bulan
3.149.000

12
10.320.00
0

0
-

0
-

12
25.000.0
00

12
25.000.0
00

12
60.320.00
0
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TUJUAN SASARAN

INDIKA
TOR
SASA
RAN

KODE
PROGRAM

DAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

PROGRAM
(OUTCOME)

DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)

SATU
AN

DATA
CAPAIAN

PADA
TAHUN
AWAL

PERENCA
NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2015 2016 2017 2018 2019

Kondisi kinerja
pada akhir

periode Renstra
PD

targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp targ
et rp targ

et rp

2
4

Pemeliharaa
n
rutin/berkala
kendaraan
dinas
operasional

kendaraan
dinas dalam
kondisi baik

unit
123.588.0

00

7
32.166.50
0

7
77.014.0
00

11
55.336.0
00

11
44.158.0
00

11
68.060.0
00

11
276.734.5
00

3
0

Pemeliharaa
n
rutin/berkala
peralatan
gedung
kantor

peralatan
kantor
dalam
kondisi baik

bulan
2.500.000

12
3.000.000

12
8.000.00
0

12
12.000.0
00

12
11.900.0
00

12
9.500.00
0

12
44.400.00
0

TOTAL  JUMLAH
512.988.0

00
520.870.0

00 109 852.329.
500 111 840.730.

700 110 840.728.
700 110 873.375.

700
3.928.034

.600
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengukuran keberhasilan dengan tolok ukur renstra mengandung arti

bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja,

evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan

proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan

untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Labuapi.

6.1. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian

kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan

realisasi ditinjau dari aspek input, output, outcome, benefit maupun

impact.

TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA KANTOR CAMAT LABUAPI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

No. Indikator

Kondisi
Kinerja

Pada Awal
Periode
RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja

Pada Akhir
Periode
RPJMDTahun 0 Tahun

1
Tahun

2
Tahun

3
Tahun

4
Tahu
n 5

1 2 3 6 7 8 9 10

1 Tercapainya Nilai
Kepuasan Masyarakat
terhadap pelayanan
publik

70 70 75 75

2 Tercapainya Nilai AKIP CC
(60)

B
(70)

B
(70)

B
(70)
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Evaluasi kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini

adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan

Kecamatan Labuapi, guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang:

1. Efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

2. Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

3. Pencapaian sasaran pada tahun berjalan.

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata

dengan kinerja yang direncanakan. Dalam evaluasi diuraikan mengenai

hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang

menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah perbaikan (solusi

pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa

yang akan datang.

1. Efisiensi kegiatan

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk

menggunakan input yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan

output yang sama, atau input yang sama dapat menghasilkan output

yang lebih besar.

Fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator

input dan output dari suatu kegiatan.

Selama tahun 2013, dari sejumlah 11 kegiatan strategis yang

dilaksanakan, Kecamatan Labuapi telah berhasil melaksanakan

semua kegiatan secara efisien yaitu 90,25% dari seluruh kegiatan.

Kegiatan yang tidak efisien hanya pada penyediaan sumber daya air

dan listrik karena anggaran yang dibutuhkan sangat sedikit

dibanding jumlah anggaran yang disediakan dan yang kedua adalah

kegiatan yang memang memiliki anggaran lebih yang digunakan

untuk membayar gaji pegawai non PNS. Ketidakefisienan kegiatan-

kegiatan tersebut antara lain disebabkan oleh:

 Kelemahan dalam penetapan indikator output yang terlalu

tinggi.

 Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan,

sehingga kegiatan/program biaya tidak bisa direalisasikan

sepenuhnya.
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Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak efisien ini akan dilakukan

evaluasi yang lebih mendalam untuk kelangsungan kegiatan pada

tahun berikutnya.

2. Efektivitas Kegiatan

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai “tingkat kemampuan

suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan”.

Pengukuran efektivitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator

outcome, benefit dan impact dari kegiatan tersebut.

Efektivitas kegiatan di bagi atas dua macam, yaitu:

(b) Efektivitas individual kegiatan.

Efektivitas individual kegiatan adalah kemampuan suatu

kegiatan mencapai target outcome/benefit/impact yang telah

ditetapkan untuk kegiatan yang bersangkutan.

(c) Efektivitas terkait sasaran.

Sedangkan efektivitas terkait sasaran merupakan kemampuan

kegiatan bersama-sama dengan kegiatan lain untuk

mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya.

2.1. Kegiatan  yang efektif

Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai

angka rata-rata outcome/benefit/impact minimal 100%.

Selama tahun 2013, tingkat pencapaian target atau efektivitas

dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan atas DPA

SKPD Kecamatan Labuapi adalah 95,91% merata untuk masing-

masing kegiatan. Tingkat pencapaian 95% ini merupakan suatu

bentuk pencapaian efektivitas yang sudah lebih daripada baik

sehingga secara umum tingkat efektivitas pencapaian kinerja

masing-masing kegiatan sudah cukup baik.

Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan-

kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif, antara lain adalah

tingginya komitmen para pelaksana/penanggung jawab kegiatan
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untuk menghasilkan yang terbaik ditopang tersedianya dana yang

cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun perbaikan-

perbaikan masih perlu terus dilakukan, antara lain melalui

penyempurnaan kualitas indikator kinerja dan peningkatan

validitas data realisasi kinerja.

2.2. Kegiatan yang Kurang Efektif

Selama tahun 2013, dari 11 kegiatan yang dilaksanakan oleh

Kantor Camat Labuapi berdasarkan DPA SKPD semuanya

berkategori efektif. Namun perlu disadari bahwa SKPD Kecamatan

Labuapi tidak hanya melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA

SKPD Kecamatan saja, namun terbentang luas dan banyak

pekerjaan di luar DPA SKPD yang tetap dilaksanakan oleh SKPD

Kecamatan Labuapi. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah rutin

dilaksanakan oleh masing-masing seksi dalam struktur organisasi

kecamatan.

Banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD

Kecamatan Labuapi namun pelaksanaannya belum menemui

sasaran yang disebabkan oleh banyak faktor.

Kegiatan yang kurang/tidak efektif antara lain disebabkan

oleh faktor eksternal yang uncontrolable, lemahnya kemampuan

SDM pelaksana/penanggung jawab kegiatan, dan lemahnya

pembinaan dari atasan langsung.

Bagi SDM yang tidak mempunyai kemampuan dalam

pengelola kegiatan, akan dilakukan pembinaan/peningkatan

pengetahuan/keterampilan personil melalui kegiatan

pendidikan/pelatihan, mengingat Kecamatan Labuapi memandang

bahwa SDM merupakan salah satu aset penting yang harus terus

ditingkatkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai

misinya.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan akan

dievaluasi secara lebih mendalam mengenai kelangsungannya.
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Di samping itu, Kecamatan Labuapi akan melakukan

langkah-langkah peyempurnaan, antara lain berupa peningkatan

pemahaman masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat,

peningkatan kualitas pengendalian dan monitoring, serta

peningkatan kemampuan/kualitas atasan langsung dari

pelaksana/penanggung jawab kegiatan.

2.3. Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya

Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya adalah

kegiatan yang belum dirumuskan indikator kinerja

outcome/benefit/impact nya, hal ini sesuai/sejalan dengan tugas

masing-masing seksi yaitu :

a. Sekretariat

 Subag. Umum dan Kepegawaian

 Subag. Keuangan dan Program

b. Ekonomi dan Pembangunan

c. Kesejahteraan Sosial

d. Pemerintahan Desa/kelurahan

e. Pelayanan Umum

f. Ketentraman dan Ketertiban

Kinerja dan keberhasilan dari masing-masing seksi tersebut

bisa diukur pelaksanaan kegiatannya mengingat instansi Kantor

Camat Labuapi adalah instansi yang bersentuhan langsung dengan

masyarakat sehingga apabila masyarakat memerlukan pelayanan

dari pemerintah kecamatan tentunya sebagai pelayanan

masyarakat pemerintah kecamatan dengan siap sedia untuk

melayani.

Hambatan dalam penentuan indikator kinerja

outcome/benefit/impact adalah kemampuan pengelola kegiatan

yang masih rendah dalam merumuskan indikator kinerja kegiatan

sesuai pedoman yang berlaku.
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Disamping itu kegiatan yang dilaksanakan kadang-kadang

adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD di Kabupaten

sehingga SKPD Kecamatan Labuapi hanya sebatas SKPD perantara

program dan kegiatan dari Kabupaten sehingga sangat sulit diukur

tingkat efektivitasnya.

6.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung persentase

pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan

rencana/target yang ditetapkan dalam RKPD dengan realisasinya.

Dalam pengukuran kinerja diperlukan data kinerja yang telah diperoleh

dalam sistem LAKIP. Data kinerja tersebut dapat diperoleh dari dua

sumber yaitu (1) data internal dan (2) data eksternal baik data primer

maupun data sekunder. Berdasarkan data-data tersebut, pengukuran

kinerja dilakukan dengan menghitung persentase capaian dengan

rumus sebagai berikut:= / 100%
Pengukuran kinerja Kecamatan Labuapi dilakukan dengan

menilai kinerja kegiatan dan kinerja sasaran. Pengukuran kinerja

kegiatan yaitu menilai indikator-indikator kegiatan yang berupa

masukan, keluaran, dan hasil, sebagaimana dituangkan dalam formulir

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Kemudian pengukuran kinerja

sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan, yang

dituangkan dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).
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BAB VIII
P E N U T U P

Komitmen Kantor Camat Labuapi menyatukan Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran serta Program dan kegiatan dalam suatu Rencana Strategis, semua

itu merupakan kesepakatan bersama untuk melaksanakan penyelenggaraan

pemerintahan dan kemasyarakatan yang prima. Komitmen tersebut

merupakan landasan dari nilai-nilai profesionalisme, kejujuran dan

keinginan kuat untuk maju.

Keberhasilan seluruh rencana program pembangunan di daerah

tergantung pada peran serta masyarakat dalam bentuk kreatifitas, aktivitas,

kemandirian serta sikap mental, semangat, ketaatan dan kedisiplinan

pelaksana di jajaran Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

Program Pembangunan Kecamatan Labuapi Lombok Barat ini disusun

untuk dilaksanakan dan dilakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi

pada setiap akhir anggaran sebagai bahan laporan Kecamatan Labuapi

Kabupaten Lombok Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok

Barat.
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