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KEPUTUSAN CAMAT BANJARNEGARA 

NOMOR : 188.4/        /XI/2012 

 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  

( RENSTRA SKPD ) 

 KECAMATAN BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA 

TAHUN 2011 - 2016 

 

CAMAT BANJARNEGARA 

 

Menimbang             : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten 

Purworejo Tahun 2011 – 2016, sebagai penjabarannya setiap Satuan Kerja 

Perangkat Daerah ( SKPD ) diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis 

Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) Tahun 2011 - 2016; 

                   b. bahwa untuk penjabaran program bidang kewenangan Pemerintah Kecamatan 

Banjarnegara  perlu menyusun Rencana Strategis sebagai arah pembangunan tahun 

2011 – 2016 yang dituangkan dalam Keputusan Camat Banjarnegara. 

               

Mengingat                   :  1.Undang – undang Nomor.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -  daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

   2.Undang – undang  Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara                

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286 ); 

   3.Undang – undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor. 4355 ); 

   4.Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencananan 

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 ); 

   5.Undang - undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,   

sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 8 Tahun 2005 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang  No. 3 Tahun 2005 

tentang Perubahan Atas Undnag – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah menjadi Undang - undang; 

  6.Undang - undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( embaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 

 7.Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025                                     

 8.Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

 9.Peraturan Pemerintah Nomor. 38.Tahun 2007 tentang Pembagian urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten;  

10.Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 



11. Peraturan Daerah Kabupaten Bajarnegara Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 8112 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E Nomor 8 

Tambahan Lembaran Daerah Kabuapaten Banjarnegara Nomor 106)   

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40). 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor. 2 Tahun 2012 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 

2011 – 2016. 

     

                                       

MEMUTUSKAN 

Menetapkan                 : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah  ( Renstra SKPD ) Kecamatan  

Banjarnegara Kabupaten Banjarnegarao Tahun  2011 - 2016 

 

PASAL 1 

                  Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) Kecamatan 

Banjarnegara merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan 

Banjarnegara  dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan  Tahun 2011 – 

2016 

 

       PASAL 2 

                       Sistematika Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) 

Kecamatan Banjarnegara Tahun 2011 - 2016 disusun sebagai berikut  

 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA    

KERANGKA PENDANAAN 

BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH  KEBIJAKAN 

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS 

BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS 

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 

BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN 

 

 

     



PASAL 3 

Naskah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) 

Kecamatan  Banjarnegara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

 

              PASAL 4 

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra 

SKPD) Kecamatan  Banjarnegara Tahun 2011 – 2016 dituangkan dalam Rencana 

Kinerja Tahunan ( RKT ) 

 

                                        PASAL 5 

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila 

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan 

kembali sebagaimana mestinya. 

 

   

     

     Ditetapkan di  : Banjarnegara 

     Pada tanggal   :    November 2012 

 

     CAMAT BANJARNEGARA 

 

 

 

 

        DRS. DWI  BUNTORO 

                 Pembina TK.I 

     NIP. 19620621 199203 1 004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR ISI 

 

 

BAB I  :  PENDAHULUAN   

1.1 Latar  Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sitematika Penulisan 

BAB II  :  GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

2.1 Tupoksi 

2.2 Sumberdaya SKPD 

2.2 Kinerja Pelayanan SKPD 

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD 

BAB III  :  ISU – ISU STRATEGIS 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah 

Terpilih 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

BAB IV  :  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

1.1 Visi dan Misi  

1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 

1.3 Strategi dan Kebijakan 

BAB V  :  PROGRAM  DAN  KEGIATAN 

BAB VI :  INDIKATOR KINERJA SKPD YANG  MENGACU  PADA  TUJUAN  DAN 

SASARAN  SKPD 

BAB VII :  PENUTUP 

 

 

 



BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004  tetang system perencanaan pembangunan 

nasional, Renstra-SKPD atau disebut juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra-SKPD 

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. Renstra SKPD ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana 

Kerja (Renja) tahunan SKPD Kecamatan Banjarnegara untuk 5 (lima) tahun kedepan.  

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Banjarnegara 

disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai dokumen 

perencanaan komprehensif kurun waktu lima tahunan dengan berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara. Rencana Strategis Kecamatan 

Banjarnegara disusun dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor: 178 Tahun 2009,tanggal 18 Maret 2009 

tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas jabatan pada Kecamtan. Kecamatan mempunyai 

tugas yaitu Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani 

sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan. 

 

1.2. LANDASAN HUKUM 

 Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) 

Kecamatan Banjarnegara tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut: 

1. Undang – undang Nomor.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -  daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang – undang  Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ); 

3. Undang – undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4355 ); 

4. Undang – undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4355 ); 

5. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencananan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4421); 

6. Undang - undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,   sebagaimana telah 

diubah dengan Undang – undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 



Pengganti Undang – undang  No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undnag – undang No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang; 

7. Undang - undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 

8. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005 – 2025                                     

9. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor. 38.Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;  

11. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 8112 Lembaran Negara Republik Indonesia 4826); 

13. Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Banjarnegara tahun 2012-2016; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor. 14  Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E Nomor 8. Tambahan lembaran Daerah 

Kabupaten Banjarnegara Nomor 106); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banjarnegara Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjarnegata Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Nomor 40).     

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Banjarnegara Tahun 2011-2016 adalah 

memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, pelaksanaan pembangunan selama 

lima tahun dan menjadi dasar dalam evaluasi kinerja SKPD. 

 

Tujuan penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Banjarnegara Tahun 2011-2016 adalah 

meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Banjarnegara dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya dalam pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.  

 

1.4  SISTEMATIKA PENULISAN 

Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan 

Sitematika Penulisan 



Bab II Gambaran pelayanan SKPD, berisi tentang tugas pokok dan fungsi SKPD,  Sumberdaya 

SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD. 

Bab III Isu – Isu Strategis, berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah 

Terpilih, dan Penentuan Isu-isu Strategis 

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi tentang Visi dan Misi SKPD, 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, dan Strategi dan Kebijakan SKPD. 

Bab V Rencana program dan kegiatan, berisi rincian program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu 

2011-2015. 

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD, berisi rincian 

indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2011-2016. 

Bab VII Penutup, berisi kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi Renstra SKPD. 

 

 

 

 

 

  

 



BAB II 

 

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

 

2.1.1.  Tugas Pokok dan Fungsi  serta Uraian Tugas Jabatan  

1. Kecamatan 

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara No. 178 Tahun 2009 tanggal 18 Maret 

2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan 

Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi  : 

 

1. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahknan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas 

umum pemerintahan. 

2.  Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan mempunyai 

fungsi :  

a. penyiapan penyusunan program kegiatan kecamatan; 

b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentteraman dan ketertiban umum; 

d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 

e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan; 

g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang 

belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; 

i. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani 

sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : 

1.  perizinan; 

2. rekomendasi; 

3. koordinasi; 

4. pembinaan; 

5. pengawasan; 

6. fasilitasi; 

7. penetapan; 

8. penyelenggaraan; dan 

9. kewenangan lain yang dilimpahkan. 

j. pengelolaan kesekretariatan Kecamatan; 

k. penginventarisasian permasalahan dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan; 



l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi 

Camat. 

3.  Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas maka Camat  

mempunyai tugas : 

a. menyusun program kegiatan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan sumber data yang tersedia  sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. melaksanakan koordinasi dengan kecamatan di sekitarnya, unit kerja di wilayah keja 

kecamatan dan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten dalam 

rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan; 

d. melaksanakan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan perangkat 

daerah kabupaten; 

e.  melaksanakan koordinasi teknis fungsional dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya; 

f. melaksankan koordinasi dan fasilitasi dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai 

politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan; 

g. merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan kepada Pemerintah 

Kabupaten Banjarnegara dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas; 

h. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan 

kebijakan teknis Kecamatan seta menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaian 

masalahnua; 

i.  melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan 

secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; 

j. membuat laporan pelaksanaan tugas Camat kepada Bupati sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi Kecamatan. 

 

2.   Camat 

(1) Camat memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Bupati nomor : 178 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 dan 2 membawahi :  

a.     Sekretariat; 

b. Seksi Tata Pemerintahan; 

c.    Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

d. Seksi Kesejahteraaan Rakyat; 

e.     Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

f.     Kelompok Jabatan Fungsional. 



(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Camat. 

(3)  Seksi-seksi masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Camat. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai 

Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat. 

 

3.  Sekretariat 

(1). Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Camat dalam merumuskan  

kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan pengendalian kegiatan di bidang urusan  

perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian. 

(2).  Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor: 

178 tahun 2009 pasal (4) ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :  

a.     penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program pembinaan, 

pengoordinasian penyelenggaraan tugas, pelayanan administrasi dan pelaksanaan 

serta kegiatan urusan perencanaan dan keuangan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program pembinaan, 

pengoordinasian penyelenggaraan tugas, pelayanan dan pengelolaan serta 

pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian; 

c. penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan 

program kerja Sekretariat serta penyiapan bahan tindak lanjut penyelesaiannya; 

d. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program Sekretariat; 

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi Sekretariat. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

(2) pasal (4) Peraturan Bupati Nomor 178 Tahun 2009, Seretaris mempunyai tugas : 

a.  menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan sumber data yang tersedia  sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan dengan bidang tugasnya, memberikan 

petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Seksi-seksi di lingkungan Kecamatan baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk 

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. menyusun konsep kebijakan Camat sesuai bidang tugas Sekretaris untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas; 



f. menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana 

kegiatan Seksi-seksi dalam rangka  penyusunan anggaran pendapatan dan belanja 

Kecamatan; 

g. melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan, kearsipan dan perpustakaan serta perlengkapan Kecamatan sesuai 

ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tuga; 

h. melaksanakan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) sesuai pedoman dan 

ketentuan yang berlaku; 

i. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran 

sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan 

kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien; 

j. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan 

program secretariat serta menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaian masalahnya; 

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas 

bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan 

penampilan kerja; 

l. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada Camat sebagai dasar 

pengambilan kebijakan lebih lanjut; 

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Camat secara lisan maupun tertulis 

sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi Sekretaris.    

 

3.1. Sekretaris : 

(1) Sekretaris memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada pasal (4) ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 178 tahun 

2009,   membawahi: 

 a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(2). Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

3.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan : 

(1). Kapala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok  

melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengoordinasian, pembinaan, 

pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan pelaksanaan 

program, administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan 

Kecamatan;   



(2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan Keuangan 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

b. menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya masing-masing, 

memberi petunjuk dan arahan baik secara liasan maupun tertulis guna 

meningkatkan kelancaran pelasanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi di lingkungan 

Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan masukan dan informasi serta mengevaluasi permasalahan gun 

mencapai hasil kerja yang optimal; 

e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan dan keuangan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 

/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

g. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari 

masing-masing Sub Bagian dan Seksi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 

kegiatan operasional Kecamatan agar diketahui tingkat realisasinya; 

i. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan menyiapkan 

bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) 

sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan; 

j. menghimpun, meneliti dan mengoreksi seluruh pelaporan kegiatan yang 

masuk dari masing-masing Sub Bagian dan Seksi sebagai bahan evaluasi 

dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan; 

k. menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung tertib administrasi 

keuangan Kecamatan; 

l. melaksanakan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai serta 

pembiayaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung tertib 

administrasi keuangan Kecamatan; 



m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara 

membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana 

pembiayaan yang telah disusun untuk mendukung tertib administrasi 

keuangan kecamatan; 

n. melaksanakan verifikasi, pemeriksaan administrsi dan surat 

pertanggungjawaban kegiatan serta pelaporan kegiatan di lingkungan 

Kecamatan sebagai bahan penyusunan pelaporan lebih lanjut; 

o. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

tugas dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta 

menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaian masalahnya; 

p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 

tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai 

cerminan penampilan kerja; 

q. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

kepada Sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan 

tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

 

3.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : 

(1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok  melaksanakan 

penyusunan rencana kegiatan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan 

pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan administrasi umum, 

kerumahtanggaan perlengkapan/perbekalan, dokumentsi, perpustakaan dan 

kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;   

(2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

b. menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya masing-masing, 

memberi petunjuk dan arahan baik secara liasan maupun tertulis guna 

meningkatkan kelancaran pelasanaan tugas; 



d. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi di lingkungan 

Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan masukan dan informasi serta mengevaluasi permasalahan gun 

mencapai hasil kerja yang optimal; 

e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan dan keuangan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

f. menyiapkan bahan pelayanan administrasi umum, pengurusan 

kerumahtanggaan, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan 

dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan; 

g. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut 

Kepangkatan (DUK), nominative pegawai dan laporan kepegawaian lainnya 

demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian untuk mendukung  

kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai 

dan pengusulan data kebutuhan kepegawaian untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

i. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah 

tangga Kecamatan sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang; 

j. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang kekayaan/inventaris 

Kecamatan untuk tertib administrasi pengelolaan barang serta agar dapat 

digunakan dengan optimal; 

k. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

tugas dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta 

menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaian masalahnya; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 

tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai 

cerminan penampilan kerja; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

kepada Sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan 

tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

 

4.  Seksi Tata Pemerintahan 

(1) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam 

mengoordinasian menyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan dan 



dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta dalam 

pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat 

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang tata pemerintaha; 

(2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :  

a.  menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

sumber data yang tersedia  sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b.  menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

c. membagi tugas kpetunjuk dan arahan baik secara liasan maupun tertulis guna 

meningkatkan kelancaran pelasanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Seksi di lingkungan Kecamatan 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan dan 

informasi serta mengevaluasi permasalahan gun mencapai hasil kerja yang 

optimal; 

e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang tata pemerintahan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi 

vertikal di biadng penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 

g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja 

perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan, 

h. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

i. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa 

dan/atau kelurahan; 

j. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan 

administrasi desa dan/atau kelurahan; 

k. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah; 

l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau 

kelurahan; 

m. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan 

ditingkat kecamatan; 

n. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati; 



o. melakukan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada 

Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang tata 

pemerintahan; 

p. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas 

dan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan serta menyiapkan bahan tindak 

lanjut penyelesaian masalahnya; 

q.  melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 

tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai 

cerminan penampilan kerja; 

r. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat 

sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut; 

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Camat baik lisan maupun 

tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas 

pokok Seksi Tata Pemerintahan. 

  

5.  Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(1). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu 

Camat dalam mengoordinasikan kegiatan masyarakat dan desa serta dalam 

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat 

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1) ,Kepala Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia  sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

b.  menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, 

memberi petunjuk dan arahan baik secara liasan maupun tertulis guna 

meningkatkan kelancaran pelasanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Seksi di lingkungan Kecamatan 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan dan 

informasi serta mengevaluasi permasalahan gun mencapai hasil kerja yang 

optimal; 



e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa  

sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

f. mendorong partisipasi masyarakat untukikut serta dalam perencanaan 

pembangunan lingkup desa/kelurahan dan kecamatan dalam forum musyawarah 

perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan; 

g. melakukan pembinaan dan pengawasan tarhadap keseluruhan unit kerja baik 

pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan; 

h. melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat 

dan desa di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah 

maupun swasta; 

i. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

j. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah 

kerja kecamatan; 

k. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada 

Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa; 

l. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas 

dan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta 

menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaian masalahnya; 

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas 

bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan 

penampilan kerja; 

n. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

kepada Camat sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Camat baik lisan maupun 

tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas 

pokok SeksiPemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

 

6.  Seksi Kesejahteraan Rakyat 

(1). Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam 

mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, 

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau 

yang belum dapat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati 

kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang 

kesejahteraan rakyat. 



(2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi 

Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan hasil 

evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta sumber data yang tersedia  sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b.  menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai petunjuk dan arahan baik secara lisan 

maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelasanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Seksi di lingkungan Kecamatan 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan dan 

informasi serta mengevaluasi permasalahan gun mencapai hasil kerja yang 

optimal; 

e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang kesejahteraan rakyat sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/atau 

instansi vertikal yang tugas fungsinya di biadng pemeliharaan sarana dan 

fasilitas pelayanan umum; 

g. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan 

prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

h. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di 

Kecamatan; 

i. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; 

j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada 

masyarakat di Kecamatan; 

k. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di 

wilayah Kecamatan; 

l. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 

serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada 

Bupati; 

m.  melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada 

Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang 

kesejahteraan rakyat; 

n. menginventarisasi permasalahan pemerintahan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat serta 

menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaian masalahnya; 



o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas 

bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan 

penampilan kerja; 

p. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat kepada Camat 

sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut; 

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Camat baik lisan maupun 

tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas 

pokok Seksi Kesejahteraan Rakyat. 

 

7.  Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 

(1). Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu 

Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta 

dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada 

Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang ketenteraman 

dan ketertiban umum. 

(2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunya tugas :  

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan ketertiban Umum 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia  sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

b.  menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai petunjuk dan arahan baik secara lisan 

maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelasanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Seksi di lingkungan Kecamatan 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan dan 

informasi serta mengevaluasi permasalahan gun mencapai hasil kerja yang 

optimal; 

e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

f. melakukan koordinasi dengan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dan/atau unsur Tentara Nasional Indonesia mengenai program kegiatan 

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah 

kecamatan;          



g. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja 

kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat 

di wilayah kecamatan; 

h. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan 

fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan; 

i. melakukan koordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan 

fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau unsur 

Kepolisian Negara Repubik Indonesia; 

j. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 

serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah 

kecamatan kepada Bupati; 

k. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada 

Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum; 

l. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas 

dan rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta 

menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaian masalahnya; 

m.  melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas 

bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan 

penampilan kerja; 

n. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

kepada Camat sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Camat baik lisan maupun 

tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas 

pokok Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 

 

8.  Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang 

tugas pokok Kecamatan. 

(1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal (12) peraturan Bupati 

No. 178 tahun 2009 terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam 

berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya; 

(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditentukan 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; 

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas 

diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas 

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku       



 

2.1.2 Struktur Organisasi 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor. 179 Tahun 2009 tanggal 18 

Maret 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan, maka 

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagai berikut : 

 

1. Camat; 

2. Sekretariat; 

3. Seksi Tata Pemerintahan; 

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat; 

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Banjarnegara sebagai berikut : 
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Subag Umum & 

Kepegawaian 

EVI SOFIATI, SH. 

Penata  

19670711199403 2 006 

 

Bagan Organisasi            Lampiran  : Perda Kab. Banjarnegara 

Kec. Banjarnegara Kab.Banjarnegara        Nomor        : 178 Tahun 2009 

              Tanggal      : 18 Maret 2009 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

CAMAT 

    DRS. DWI BUNTORO 

Pembina Tk I 

Nip: 19620621 199203 1 004 

Seksi Tata Pemerintahan 

 

BAMBANG PONCO W,SH 

Penata Tk I 

Nip: 1964621198603 1 012 

Seksi Pember Masy Desa 

MARTINI, S.IP 

Penata  

Nip: 19651212198703 2 010 

 

Seksi Kesra 

TRANGGONO RS,S.S0s. 

Penata  

Nip: 19660281993111 1 001 

 

        Seksi Ketentraman &              

Tibum 

  SARJONO, BA 

Penata Tk I 

Nip: 19610721198403 1 009 

 

 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 

Sekertaris Kecamatan 

MUJIONO, S.Sos. 

Pembina TK I 

Nip: 19601002 198309 1 001  

Subag Perenc,Evaluasi 

& pelaporan 

RAJINEM, SH. 

Penata TK. I 

19610301198503 2 006 
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2.2 Sumberdaya SKPD 

1. Susunan Kepegawaian 

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Banjarnegara sebanyak : 16 orang terdiri dari: 

1. Golongan IV :   1 orang 

2. Golongan III :  10 orang 

3. Golongan II :   4 orang 

4. Golongan I :   1 orang 

5. CPNS   

Golongan II :   -  orang 

Golongan I :   -  orang 

PTT  :   1 orang 

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Banjarnegara yang menduduki Jabatan Struktural : 

1. Camat ( Eselon III-a ) : 1 orang 

2. Sekertaris Camat ( Eselon III- b ) : 1 orang 

3. Kepala Seksi ( Eselon IV -a ) : 5 orang 

4. Kepala Subbagian ( IV b ) : 2 orang 

2. Kelengkapannya (Sarana dan Prasarana Kantor) 

Untuk mendukung kegiatan operasional Kecamatan Banjarnegara didukung dengan 

sarana dan prasarana yaitu antara lain : 

1. Gedung kantor   : 1 unit 

2. Rumah dinas Camat  : 1 unit 

3. Aula    : 1 unit 

4. Mushola   : 1 buah 

5. Kendaraan roda 4 (empat) : 1 buah 

6. Kendaraan roda 2 (dua) : 5 buah 

7. Mesin ketik   : 2 buah 

8. Personal Computer ( PC ) : 2 unit 

9. Meja kerja   : 10 buah 

10. Kursi plastik dan kursi besi : 40 buh 

11. Meja rapat   :  1 buah 

12. Pesawat telepon  :  1 buah 

13. Pesawat HT   :  1 buah 

14. Felling Cabinet   :  5 buah 

15. Lemari besi   : 12 buah 

16. Telpon fax   :  1 buah 
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17. Laptop    :  1 buah 

18. Meja kursi tamu  :  3 set 

19. Printer     :  2 buah 

20. Kipas angin   :  1 buah 

 

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 

Kinerja Kantor Kecamatan Banjarnegara tercermin dari pencapaian sasaran -

sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja 

seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut : 
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BAB III 

 

ISU – ISU STRATEGIS 

 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 

1. Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat Desa 

2. Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara 

prima karena keterbatasan sarana dan prasarana. 

3. Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin 

banyaknya program dan kegiatan dari tingkat atas. 

4. Masih rendahnya kapasitas SDM perangkat desa dalam menunjang penyelenggaraan 

tertib administrasi desa dan penyelenggaraan pelayanan prima bagi masyarakat. 

 

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis 

Dengan memperhatikan  

a. Meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat khususnya pelayanan administrasi. 

b. Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima 

karena keterbatasan sarana dan prasarana.  

c. Belum optimalnya pengelolaan sistem pelaporan keuangan pembangunan. 

d. Meningkatnya tuntutan  masyarakat terhadap rencana pembangunan yang berkualitas 

dan hasil evaluasi kinerja SKPD. 

e. Meningkatnya jumlah kegiatan yang dilimpahkan ke kecamatan sehingga membutuhkan 

koordinasi yang baik. 

f. Masih rendahnya kapasitas SDM Perangkat Desa di wilayah kecamatan dalam 

penyelenggaraan pelayanan desa. 

g. Belum tersusunnya standar operasional prosedur di desa dalam penyelenggaran 

pelayanan masyarakat. 

h. Kurang sinergisnya pembangunan desa dan kecamatan dalam menunjang kinerja 

pembangunan daerah. 

i. Meningkatnya gangguan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat 
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BAB IV 

 

 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

4.1. Visi dan Misi 

1. VISI : 

Visi dari Kecamatan Banjarnegra adalah : 

“ MEWUJUDKAN LEMBAGA PEMERINTAH KECAMATAN BANJARNEGARA YANG 

BERKUALITAS MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANANAN, 

PENINGKATAN, PENATAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN SARANA DAN 

PRASARANA APARATUR DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN “ 

 

2. MISI  : 

Dalam rangka mencapai visi Kecamatan Banjarnegara, maka misi yang 

ditempuh adalah sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan administrasi 

perkantoran yang procedural, responsive, ramah dan santun; 

2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Aparatur Kecamatan dalam rangka 

mendukung dan meningkatkan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi; 

3. Meningkatkan penataan administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan yang 

mendukung dengan system pencatatan, pendataan dan pelaporan yang akurat. 

4.2. Tujuan  dan Sasaran 

1. TUJUAN : 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka 1 (satu) tahun 

samapi dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dalam rangka untuk menunjukan 

kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, adapun tujuan yang akan dicapai dari 

Kantor Kecamatan Banjarnegara adalah : 

1. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran yang procedural responsive, 

ramah dan santun; 

2. Menghasilkan sarana dan prasarana Aparatur yang lebih baik dan berkualitas 

dalam rangka menunjang kelancaran tugas kedinasan; 

3. Menghasilkan system penataan administrasi kependudukan yang valid dan 

akurat serta dalam rangka mewujudkan penataan administrasi kependudukan 

yang benar, tertib dan teratur. 

 



 28 

2. SASARAN : 

Sasaran sebagai suatu yang akan dicapai secara nyata oleh Kantor 

Kecamatan Banjarnegara dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun 

waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran tersebut meliputi uraian sasaran 

dan indikator sasaran, uraian sasaran dari Rencana Strategi Kecamatan Banjarnegara 

adalah : 

1.    Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan 

meningkatnya kualitas pelayanan oleh Aparatur Kecamatan; 

2.   Meningkatkan kinerja dan kenyamanan aparatur Kecamatan dalam 

menjalankan tugas; 

3. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan yang didukung dengan 

system pencatatan, pendataan dan pelaporan yang akurat. 

 

4.3. Strategi dan Kebijakan 

1. STRATEGI : 

Strategi yang ditempuh dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan 

Banjarnegara yaitu : 

1. Mengoptimalkan sumberdaya manusia yang tersedia di Kantor Kecamatan dalam 

rangka penyelenggaraan administrasi perkantoran secara tertib dan 

peningkatan pelayanan masyarakat secara optimal. 

2. Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur 

pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi 

desa/kelurahan  bagi masyarakat. 

3. Meningkatkan kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pelayanan administrasi kecamatan untuk memenuhi tuntutan masyarakat. 

4. Meningkatkan kapasitas pengelola keuangan dalam penyelenggaraan tertib 

administrasi dan pelaporan keuangan SKPD. 

5. Meningkatkan penyediaan database pembangunan untuk menunjang 

perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan kecamatan. 

6.  Mengoptimalkan peran linmas desa dalam pembinaan  trantibmas dan patroli 

keamanan lingkungan. 
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2. KEBIJAKAN 

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran Renstra SKPD 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kualitas kebijakan  administrasi perkantoran yang responsive, 

ramah dan santun 

2. Meningkatnya pemeliharaan  sarana dan prasarana Aparatur. 

3. Meningkatnya pelayanan adminsistrasi kependudukan yang tertib dan benar. 
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BAB V 

 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD Kecamatan Banjarnegara adalah 

sebagai berikut: 

I. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

2. Penyediaan alat tulis kantor 

3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

4. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 

5. Penyediaan peralatan rumah tangga 

6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 

7. Penyediaan makanan dan minuman 

8. Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

9. Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 

 

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 

2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas 

3. Pemeliharaan rutin / berkala komputer 

 

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

2. Penyusunan anggaran RKA, DPA dan DPPA 

 

IV. Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa 

1. Konfrensi Kepala Desa dan Sekertaris Desa 

2. Pembinaan Administrasi Desa 

3. Fasilitasi Pengelolaan DAUD / DAK Desa 

4. Pembinaan Perangkat Desa / Kelurahan 

5. Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Desa 

 

V. Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah 

1. Rapat Dinas Tingkat Kecamatan 
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2. Musranbang Kecamatan 

3. Intensifikasi Penyetoran PBB 

4. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan  

5. Monitoring / Pemantauan Agropolitan 

6. Pembinaan Industri Kecil ( Home Industri ) 

 

VI. Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan 

1. Fasilitasi Kegiatan PKK 

2. Peningkatan Kapasitas Wilayah 

3. Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama 

4. Pembinaan Trantibmas dan Patroli Kamtibmas 

 

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan 

indikatif Kantor Kecamatan Banjarnegara secara rinci disajikan dengan tabel berikut: 
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Tabel 
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan 

Banjarnegara 
Kabupaten Banjarnegara 

 

Kode 

Program/ 

Kegiatan 

Program dan 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian 

Pada awal 

Tahun 

Perencanaan 

(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Lokasi 2011 2012 2013 2014 2015 

Kondisi Kinerja 

pada akhir 

RPJMD 2016 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

1.20.09.0

1 

Program pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

Persentase 

permintaan 

administrasi 

masyarakat yang 

terlayani 

100% 

7.400.000 

100% 7.400.0

00 

100% 743970

00 

100% 749023

80 

100% 7540578

2 

100% 758452

00 

100% 763506

50 

 

1.20.09.0

3 

1. Penyediaan jasa  

peralatan dan 

perlengkapan 
kantor  

Prosentase 

Pemenuhan 

kebutuhan benda 
pos, listik, dan 

telepon 

100% 

34.537.000 

100 % 

36.000.0

00 

33.931.

500 

1 00 % 

12.900.0

00 

8.282.7

50, 

100 % 

7.400.00 

7.400.0

00 

100 % 12.900.0

00 

100 % 13.150.

000 

100%  131650

00 

 

1.20.09.0

1.13 

2. Penyediaan 

peralatan dan 
perlengkapan  

kantor 

Prosentase 

pemenuhan 
kebutuhan peralatan 

kebersihan dan 

bahan pembersih 

100% 

497.000 

100 % 

497.000 

497000 100 % 497000 100 % 500.000 100 %  503782 100 %  507200 100 % 510650  

1.20,09.0

1.16 

3. Penyediaan bahan 

logistik kantor 

Jumlah bahan 

logistic yang 

disesiakan 

100% 

34.532.000. 

1 Paket 

36.000.0

00 
 

33.550.

000 

1 Paket 

36.000.0

00  

32.009.

400 

1 Paket 

33.540.0

00 

33.540.

00 

1 Paket 3649100

0 

1 Paket 367390

00 

1 Paket 369890

00 

 

 4. Penyediaan jasa 

administrasi 

perkantoran 

Tersedianya jasa  

administrasi 

perkantoran bagi 
PTT 

   100% 5.000.0

00 

100% 10.855.

000 

100% 10.855.0

00 

100% 10.855.

000 

100% 10.855.

000 

 

1.20.09.0

1.20 

5. Pemberdayakan 

kecamatan 

Pemberdayaan 

kecamatan 
 

100% 100 % 0 100 % 250000

00 

100 % 

36.900.0
00 

36.900.

000 

100 % 36.930.0

00 

100 % 36.935.

000 

100 % 36.970.

000 

 

1.20.09.0

1.2 

Program 

peningkatan sarana 

dan prasarana 

aparatur 

Meningkanya 

ketersediaan 

sarana dan 

prasarana 

pelayanan di 

kantor Kecamatan  

100% 

17.500.000 

100% 

17.500.0

00 

100% 

17.500.

000 

100% 

17.500.0

00 

175000

000 

100% 

17.500.0

00 

175000

00 

100% 1900000

0 

100% 190000

00 

100% 190000

00 

 

1.20.09.0

1.2.07 

a. Pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor 

Tersedianya 

perlengkapan 

gedung kantor  

 100%  100%  100% 15.000.

000 

100% 10.000.0

00 

100% 10.000.

000 

100% 10.000.

000 

 

1.20.09.0 b. Pemeliharaan 

rutin / berkala 

Tersedianya bahan 

material dan 

100% 

2.500.000 

1 Tahun 

 

2500.00

0 

1 Tahun 

 

2500.00

0 

1Tahun 

 

2.500.0

00 

1 Tahun 

 

3.000.00

0 

1 Tahun 

 

3.000.0

00 

1 Tahun 

 

3.000.0

00 

 



 33 

Kode 

Program/ 

Kegiatan 

Program dan 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian 

Pada awal 

Tahun 

Perencanaan 

(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Lokasi 2011 2012 2013 2014 2015 

Kondisi Kinerja 

pada akhir 

RPJMD 2016 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

1.2.21. rumah dinas penggantian bahan 

bangunan yang 

sudah tidak layak 
pakai 

1.20.09.0

1.22. 

c. Pemeliharaan 

rutin / berkala 

gedung kantor 

Tersedianya bahan 

material dan 

penggantian bahan 
bangunan yang 

sudah tidak layak 

pakai 

100% 1Tahun 

 

2.500.0

00 

1Tahun 

 

2.500.0,

00 

1 Tahun 

 

2.500.0

00 

1 Tahun 

 

3.000.00

0 

1 Tahun 

 

3.000.0

00 

1 Tahun 

 

3000.0

00 

 

1.20.09.0

1.2.26. 

d. Pemeliharaan 

rutin / berkala 

perlengkapan 
gedung kantor 

Tersedianya 

penggantian 

perlengkapan kantor 
untuk mengganti 

peralatan yang 

sudah tidak  layak 
pakai 

100% 

 

1 Tahun 

 

12.500.

000 

1 Tahun 

12.500.0

00 

12.355.

000 

1 Tahun 

12.500.0

00, 

12.500.

000 

1 Tahun 

 

13.000.0

00 

1 Tahun 

 

13.000.

000 

1 Tahun 

 

13.000.

000 

 

                 

1.20.09.0

1.15.7 

Program penataan 

administrasi 

kependudukan 

Tersedianya 

administrasi 

kependudukan 

yang tertib dan 

akurat 

100% 100% 100% 100%  100% 100% 100%  100%  100%   

 a. Peningkatan 

pelayanan publik 

dalam bidang 

kependudukan 

Tersedianya data 

masyarakat yang 

mendapatkan KTP 

dan Kartu Keluarga  

100% 

5.000.000 

1 Tahun 

 

5.000.0

00 

1 Tahun 

5.000.00

0 

3.425.0

00 

1 Tahun 

5.000.00

0 

5.000.0

00 

1 Tahun 

 

5.500.00

0 

1Tahun 

 

5.500.0

00 

1 Tahun 

 

5.500.0

00 

 

  terselenggaranya  
adminsitrasi 
Kependudukan  
dalam pelayanan 
Elektronik Kartu 
Tanda Penduduk 
(E-KTP )  

   100% 168.345

.000 

100%  100%  100%  100%   

 Fasilitasi Penunjang 

Pilkades 

               

 Program 
pembinaan dan  
fasilitasi penunjang 
pilkades  

Fasilitasi  
penunjang 
kegiatan pilkades 
3 Desa th 2013 
bisa aman 
terkendali   
 

- - - - - 100% 34.300.
000 

- - - -    

1.20.09.0 Program peningkata n                
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Kode 

Program/ 

Kegiatan 

Program dan 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data Capaian 

Pada awal 

Tahun 

Perencanaan 

(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Lokasi 2011 2012 2013 2014 2015 

Kondisi Kinerja 

pada akhir 

RPJMD 2016 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

1.17. dan pengembangan 

pengelolaan 

keuangan daerah  

1.20.09.0

1.17.52 

Program peningkatan 
dan Pengembangan 

pengelolaan keungan 

daerah  

               

 Intensifikasi pajak 

daerah  

1. Data Jumlah 

Baku PBB 

2. Prosentase 

pembayaran 

PBB 

3. Prosentase 
tunggakan 

PBB oleh WP 

4. Macam pajak 
daerah dan 

restribusi 

daerah  

       100% 34.232.0

00 

100% 34232.0

00 

100% 34.230.

000 

 

1.20.09.0

1.05.24 

Program Peningkatan 
kapasitas sumber 

daya aparatur  

              Kec. 
Banjarnegara 

 a. Asistensi 
PATEN 

        100% 5.000.00
0 

100% 5.000.0
00 

100% 5.000.0
00 

Kec. 
Banjarnegara 
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Tabel 
Indikator Kinerja SKPD Kecamatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Tahun 2011-2016  
 

No Bidang Urusan/Indikator 

Kondisi 

Kinerja Awal 
Periode 

RPJMD 

(2010) 

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja 
Pada Akhir 

Periode RPJMD 
(2016) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.  Persentase kantor kecamatan yang 

menyelenggarakan pelayanan secara prima 

dengan prosedur yang jelas (%) 

99,81 95,55 90,84 95 100 100 100 

2.  Persentase desa yang menyelenggarakan 

pelayanan secara prima dengan prosedur 
yang jelas (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

3.  Persentase tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap layanan administrasi kecamatan. 

100 100 100 100 100 100 100 

4.  Persentase desa yang menyelenggarakan 

pelayanan secara prima dengan prosedur 

yang jelas (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

5.  Terpeliharanya gedung kantor dengan baik 

(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

6.  Tersedianya sarana dan prasarana 
pelayanan yang memadai .(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

7.  Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA (%) 100 100 100 100 100 100 100 
8.  Terselengaranya laporan keuangan (%) 100 100 100 100 100 100 100 
9.  Persentase desa dengan linmas Desa aktif 

(%) 

75 80 85 90 95 100 100 
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BAB VII 

 

PENUTUP 

 

 

 

 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan 

Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam  Rencana Kerja (Renja) SKPD.  

Rencana Stategis (Renstra) SKPD disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan 

kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Renstra SKPD 

berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif 

masyarakat dalam pelaksanaannya. 
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