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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja)Kecamatan Karangmoncol

Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu)

tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan

dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja

Anggaran (RKA).

Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk implementasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang secara substansi mengamanatkan

penyusunan Rencana Kerja untuk mendukung suksesnya pencapaian

sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa setiap

OPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5(lima)

tahun mendatang.

Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD

adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga 5 (lima)

tahun kedepan yaitu“Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya

Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlakul Karimah

dan Berakhlak Mulia”, yang menjadi landasan dalam penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Purbalingga 5 (lima) tahun kedepan.

Dari dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan kedalam

penyusunan dokumen Renja SKPDsetiap tahun.Penyusunan Renja SKPD

merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan

evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Renja SKPD disamping berfungsi telah sebagai pedoman kerja

juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, persepsi, strategi

seluruh aparat Kecamatan Karangmoncoldalam membina, melayani, dan

memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat

yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPDpada tahun-

tahun
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tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada

tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya

manusia pada SKPD.

Kedudukan susunan organisasi dan tugas dan fungsi

Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang

keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung

tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014, yaitu :

a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam

rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD

Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan

dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama,

ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan

lokal, regional, dan nasional;

d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan.

e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang

ada diwilayah daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota untuk

menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan

prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keragaman daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan

kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;

h. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

i. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;

j. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

k. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;
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l. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;

m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa

dan/atau kelurahan;

n. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja

perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan

o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Mengingat semakin kompleknya tugas Camat, maka perlu dibuat

suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara

cermat, terarah dan komprehensif.Perencanaan pembangunan, pembinaan

sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian ditingkat

Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme

Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung

suksesnya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten

Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja

(Renja) yang sistematis dan komprehensif di KecamatanKarangmoncol.

1.2 Landasan Hukum .

Landasan/dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan

Karangmoncol Tahun 2018adalah :

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;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencananan Pembangunan Nasional;

6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan  Evaluasi

Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, Nomor 11 tahun 2008,

tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Purbalingga;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 tahun 2008

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Kabupaten Purbalingga;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2005–2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. 3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol

dimaksudkan untuk :

a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan

pembangunan di KecamatanKarangmoncol Tahun 2018.
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b. Sebagai panduan bagi pelaksanaan program dan kegiatan

Kecamatan Karangmoncol Tahun 2018.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja OPD Kecamatan

Karangmoncol adalah:

a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan

Kecamatan Karangmoncol Tahun 2018 dengan target dan sasaran

pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen

RKPD Kabupaten Purbalingga.

b. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi OPDKecamatan;

c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat

berikutnya.

d. memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan

Karangmoncol dalam upaya mendukung suksesnya pencapaian

sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2018 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan
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BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN

KARANGMONCOL TAHUN 2017

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karangmoncol

Tahun 2017 dan Capaian Renstra Kecamatan

Karangmoncol

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

KecamatanKarangmoncol

2.4 Review Terhadap RKPD Kabupaten Purbalingga

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Daerah / Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karangmoncol

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Lampiran
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BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

SKPDKECAMATANKARANGMONCOLTAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Kecamatan

Karangmoncol Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis

(Renstra) Kecamatan Karangmoncol Tahun 2017-2021.

Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2017

mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan

pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat. Tugas pokok

Kecamatan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Kabupaten Purbalingga. Tugas pokok kecamatan adalah membantu

Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai

kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.Adapun fungsi dari

Kecamatanadalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kegiatan kecamatan.

2. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati.

3. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan

penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan sarana

prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

4. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.

5. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan

desa.

6. Penyelenggaraan tata usaha kecamatan.

7. Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di

lingkungan kecamatan.

8. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga

pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.



Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2018

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangmoncol merupakan

penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Karangmoncol, dimana

penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaraan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga

2017-2021.

Kinerja SKPDKecamatan KarangmoncolTahun 2017 tercermin

dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program

dan Kegiatan.Program dan kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun

2017 belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini

disebabkan antara lain, penghematan anggaran, efisiensi kinerja,

anggaran yang melebihi kebutuhan riil OPD dan keterbatasan waktu

kegiatan.

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD OPD Kecamatan

Karangmoncol per 31 Desember 2017, Kecamatan Karangmoncol

mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 1.836.795.000,00

dengan realisasi Rp.1.811.043.363,00. ( 98,60 % ) Secara ringkas

alokasi belanja dan realisasinya sebagai berikut :

a. Belanja

1) Belanja Operasi dengan anggaran Rp.1.795.195.000,00 terealisasi

Rp.1.770.951.863,00 ( 98,65)

 Belanja Pegawai dengan anggaran Rp.1.455.762.000,00

terealisasi Rp 1.452.233.398,00. ( 99,75 )

2) Belanja Barang dan Jasa

Dengan alokasi anggaran Rp 339.433.000,00, terealisasi Rp

318.718.465,00. ( 93,75 )

b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan

Bangunan dengan anggaran Rp 41.600.000 terealisasi Rp

40.091.500,00. ( 96,17 )

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2017

meliputi kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam DPA dan DPPA

Tahun Anggaran 2017 telah dapat diselesaikan kurang lebih sebesar 96%

secara keseluruhan sampai dengan menjelang berakhirnya Tahun

Anggaran 2017, penyusunan SPJ-nya tidak terlambat dan terkirim tepat

waktu. Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

dibutuhkan sejumlah anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum

/ APBD. Berikut realisasi anggaran program dan kegiatan beserta
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pencapaiannya masing-masing  yang termasuk dalam Urusan Wajib

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah.

1) Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

Terdiri dari 4 (empat) Kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu

terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dikarenakan

tersedianya bahan dan jasa perkantoran untuk 18 (delapan belas)

orang Pegawai Kecamatan Karangmoncol.

b. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan dimaksud yaitu

terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan

jajaran Instansi terkait, di dalam daerah sebanyak 126 (seratus

dua puluh enam ) kali dan luar wilayah Kabupaten Purbalingga

sebanyak 5 (lima) kali.

c. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan dimaksud yaitu

terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dengan baik untuk

meningkatkan fungsinya dalam pelaksanaan pelayanan

administrasi kantor, sarana prasarana dimaksud berupa 4 (empat)

unit gedung kantor, 7 (tujuh) unit kendaraan dinas, 6 (enam) unit

komputer dan 6 (enam) unit printer.

d. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan dimaksud yaitu

terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang memadai guna

mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi

kantor, berupa 1(satu) unitfilling cabinet, 1 (satu) unit laptop, 2

(dua) UPS, 25 (dua puluh lima) kursi lipat, dan 10 (sepuluh) kursi

rapat, 2 (dua) kipas angin, 1 (satu) mesin absensi, 1 (satu) set

gordyn, 1 (satu) microphone teleconference, 1 (satu) web camera,

dan 1 (satu) speaker aktif.

2) Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana

Pemerintahan, Kegiatan Renovasi Aula Kecamatan Karangmoncol

Kabupaten Purbalingga.

3) Program Pengembangan Wilayah, Kegiatan Monitoring dan Koordinasi

Wilayah Kecamatan.
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Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan dimaksud yaitu

terlaksananya kegiatan-kegiatan monitoring dan koordinasi di wilayah

Kecamatan Karangmoncol (11desa) untuk meningkatkan fungsi

kecamatan sebagai fasilitator kegiatan di wilayah.

Secara umum, target kinerja yang ditetapakan untuk Tahun 2017

dapat tercapai meskipun belum optimal.Beberapa faktor yang

menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain

keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga,

standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib SKPD, manajemen

keuangan SKPD dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang

berkelanjutan/terus menerus mengingatkualitas dan kuantitas SDM

yang terbatas.

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan Program dan Kegiatan

pada SKPDKecamatan Karangmoncol yang direncanakan melalui Renja

SKPD Kecamatan Karangmoncol Tahun 2017, dan capaian Renstra

Kecamatan Karangmoncol, dapat dilihat dari tabel 2.1terlampir.

Berdasar evaluasi Renja SKPDKecamatan Karangmoncol Tahun

2017 adalah semua program dan kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini

dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian

maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Karangmoncol. Implikasinya

adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat

mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat

dan terbarukan.
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja

pelayanan KecamatanKarangmoncol berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja

Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau

IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Karangmoncol dapat dilihat dari

beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;

2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;

3. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan;

4. Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah;

5. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah Desa;

6. Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan daerah;

7. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah;

8. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;

9. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan;

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka

SKPDKecamatanKarangmoncolmemberikan pelayanan-pelayanan kepada

masyarakat sebagai berikut :

A. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas di desa;

2. Peningkatan siskamling di tingkat desa, dusun sampai tingkat RT

dan RW;

3. Mengadakan monitoring rutin gabungan Muspika dan dinas dan

instansi terkait serta pemerintah desa untuk melihat langsung

aktivitas masyarakat;

4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang- undangan di

seluruh desabersama dengan jajaran Muspika, dinas daninstansi

terkait ;

5. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain, Operasi

Miras, Narkoba, dan operasi penyakit masyarakat bersama

Muspika dan instansi terkait;
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6. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa

untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung

hukum di tingkat desa;

7. Melaksanakan PAM Lebaran oleh tim gabungan dari Muspika,

Satpol PP/ Linmas dan Puskesmas;

8. Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam;

9. Mengadakan monitoring dan intensifikasi pekan pelunasan PBB di

desa;

10. Penataan ruang pelayanan publik PATEN di kecamatan;

11. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di

kecamatan dan desa;

12. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;

13. Pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin, melibatkan personil

kecamatan, dinas/instansi dan para sekretaris desa;

14. Mengadakan rapat koordinasi secara rutin (satu bulan sekali)

dengan dinas dan instansi di tingkat kecamatan dalam upaya

sinergitas program dan kegiatan lintas sektor dan peningkatan

kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan

instansi di tingkat Kecamatan;

15. Pembinaan peningkatan kedisiplinan perangkat desa;

16. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk

pendampingan membuat Perdes tentang APBDes;

17. Mengikutsertakan pihak pemerintah desaguna mengikuti

kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan

pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;

18. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola

kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan

memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur

wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni,

DD, ADD, Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desadan sumber

dana lainnya);
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2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi

pertanian, perikanan dan peternakan;

3. Memfasilitasi, membina dan memantau pelaksanaan kegiatan

pembangunan infrastruktur, normalisasi jaringan irigasi, talud,

sekolah dan pelatihan yang dilaksanakan di desa;

4. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan

Musrenbang Kecamatan;

5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana

strategis kecamatan dengan seluruh elemen ditingkat kecamatan;

6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di

desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;

7. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan

gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah

KecamatanKarangmoncol;

8. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Pengadaan Air

Minum Masyakat (PAMSIMAS);

9. Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan

sampah terpadu (TPST).

10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga

Berencana serta Kesehatan;

11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;

12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga

Sejahtera dan permasalahan sosial lainnya.

C. Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan dan Kesra

1. Monitoring penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin);

2. Monitoring penyaluran Bantuan PKH, Korban Bencana dan Dana

Sosial lainnya;

3. Pembinaan dan koordinasi dengan lembaga - lembaga

keagamaan;

4. Memfasilitasi pembangunan tempat - tempat ibadah;

5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;

6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah

raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga

berencana;
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7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan

kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah

sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;

8. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana

alam.

Pencapaian kinerja pelayanan KecamatanKarangmoncol, dapat

dilihat Tabel 2.2 ( terlampir )

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait

dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah

permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi SKPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian

visi dan misi pemerintah daerah dan target daerah serta tantangan dan

peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

SKPD Kecamatan Karangmoncol sesuai tugas dan fungsinya

memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan

pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang

diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh SKPD

(Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Purbalingga.

SKPD Kecamatan Karangmoncol masih memerlukan peningkatan

pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain (1)

prasarana dan sarana yang tersedia, kurang lengkap dan memadai; (2)

sistem kerja yang belum optimal; (3) keterbatasan ketrampilan petugas

dan; (4) kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga maka

OPD Kecamatan Karangmoncol memantapkan Visi Kecamatan

Karangmoncol, yaitu“KARANGMONCOL YANG MANDIRI DAN

BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN

BERAKHLAK MULIA “, dan dijabarkan dalam misi, yaitu :

1. Terwujudnya pelayanan prima dan tertib penyelenggaraan

pemerintahan melalui profesionalisme aparat kecamatan;

2. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan

kemasyarakatan melalui koordinasi yang mantap;

3. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah desa.

Dalam rangka pemantapan dan penajaman penyelenggaraan

tugas dan fungsi KecamatanKarangmoncol, telah terhimpun isu-isu
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penting(strategis) yang kiranya dapat meningkatkan peran dan potensi di

KecamatanKarangmoncol, yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan

dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk

mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan

adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat,

maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang

kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang

ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non

pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam

mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna

pencapaian tujuan yang lebih besar.

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di

wilayahKecamatan harus terus dipacu agar memacu partisipasi

masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan

pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan

insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi

masyarakat. Hal ini ditunjang dengan adanya peluang dari kewajiban

pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikanCorporate Social

Resposibility (CSR), maka Kecamatan harus benar-benar

memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima, Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah

Kabupaten Purbalingga yang menyelenggarakan pelayanan publik

(PATEN), maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan

secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat,

memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan

pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam

penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar

Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan

masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan

memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,

menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong

berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur. Keberadaan aparatur

merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan

fungsi pemerintahan, serta pemberian pelayanan masyarakat.

Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi
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dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab

itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya

aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

5. Arah kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan otonomi desa

seluas–luasnya memberikan peluang bagi pengembangan potensi

wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka

KecamatanKarangmoncol harus betul-betul memanfaatkan posisi dan

potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan

masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Tahun 2018

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan

dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan

merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

a. Rancangan kerangka ekonomi daerah.

b. Program prioritas pembangunan daerah dan

c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya

akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja SKPDKecamatan Karangmoncol, bersifat sebagai

pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Purbalingga yang

melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah

KecamatanKarangmoncol. Rancangan awal prioritas pembangunan di

KecamatanKarangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 merupakan

rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari

evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil

evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu

perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang tahunan, perkiraan

kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi

OPDKecamatanKarangmoncol dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten

Purbalingga adalah letak geografis Kecamatan Karangmoncol yang

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun

2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Purbalingga maka, Kecamatan Karangmoncol sesuai dengan Sistem Pusat

Kegiatannya, termasuk kategori Sistem Perkotaan, yaitu sebagai wilayah

Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP), yang artinya akan menjadi Pusat

Pelayanan Kawasan yang diprediksi dan dipromosikan tumbuh sebagai

PKL baru dengan skala pelayanan untuk beberapa wilayah Kecamatan.
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Oleh karena itu maka pertumbuhan pembangunan Pemerintah

Daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke

KecamatanKarangmoncolbaik dari sisi ekonomi, industri, jasa maupun

pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai review Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 dapat dilihat Tabel 2.3

(terlampir).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan

partisipatif, maka Renja SKPD Kecamatan Karangmoncol juga

mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik

dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang desa. Namun

demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta

keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka

yang dilakukan  terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari

Musrenbang desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas desa, (2)

Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan

kesehatan masyarakat.

Kedua, melakukan verifikasi usulan berdasar kriteria tersebut

dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung

dalam Musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan

kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum

OPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan

Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Karangmoncol pada tahun 2018

dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan

kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka

penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan

Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;

2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan pemerintahan desa;

3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,

penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;

4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas

dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di

wilayah.ian masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka
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mewujudkan Visi Kempat haebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai

oleh pengemban delegasi, dt Tabel 2terlampir).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan

berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan

Visi Kabupaten Purbalingga 5 (lima) tahun kedepan, yaitu

“PurbalinggaYang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju

Masyarakat Sejahtera yang Berakhlakul Karimah dan Berakhlak

Mulia”.

Mempedomani amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD).

RKPD disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik,

Partisipatif, Bottom Up & Top Down Planning, dengan mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan

Provinsi Jawa Tengah dan dinamika lingkungan strategis yang

berkembang.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, memasuki

pelaksanaan Tahap Ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) 2005–2025, dan Tahap Kedua dari RPJMD

Tahun 2017–2021 dan memperhatikan visi–misi kepala daerah Terpilih.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran

pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda

Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo,

yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
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2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratik dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah –

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem

dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan

terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor –

sektor strategis;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas

pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain sebagai

berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan

pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan

energi secara berkelanjutan;

2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui

pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan

pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi

mikro dan kecil bagi masyarakat miskin;

3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di

berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara

berkelanjutan;

4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal,

industri kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan

pengurangan pengangguran;

5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan

keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
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Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas

pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2018 diarahkan untuk “Meningkatkan upaya

perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis

daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dan kemandirian wilayah”.

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten

Purbalingga Tahun 2018 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif,

bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan

secara prima kepada masyarakat;

2. Mendorong kehidupan masyarakat relijius yang beriman dan

bertaqwa kehadirat Allah SWT, serta mengembangkan paham

kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam

masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;

3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya

pangan dan papan secara layak;

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui

peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;

5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat,

dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya

industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata,

industri kreatif  dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan

pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim

kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan

lapangan kerja;

6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan

menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya

melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan

infrastruktur/ sarana dan prasarana wilayah yang memadai;

7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan diatas, serta

berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi pemerintah

kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan

pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan

dan pembinaan masyarakat. Hal ini  tertuang dalam Undang–Undang

Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang

menyebutkan antara lain :



Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2018

1. Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah

kabupaten/kota terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Inspektorat;

d. Dinas;

e. Badan;dan

f. Kecamatan.

2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang

disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah

Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali

Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan

melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi

dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan

yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat

(1) mempunyai tugas:

a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum;

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat daerah di kecamatan;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa

dan/atau kelurahan;
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h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatandan

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian

kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan posisi dan peran Kecamatan tersebut, maka

dapat diambil kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi

OPDKecamatanKarangmoncol dalam kurun waktu tahun 2017 sampai

dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam

rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan

masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan

pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan

desa;

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi,

pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan

kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain itu, sesuai tugas pokok dan fungsi pemerintah

kecamatan, dan dalam upaya untuk mempertajam arah pembangunan,

maka KecamatanKarangmoncol menyelenggarakan program dan

kegiatan yaitu sebagai berikut :

A. Non Urusan :

I. Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
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3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

4. Penyediaan alat tulis kantor;

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang bangunan

kantor;

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan;

8. Penyediaan makanan dan minuman;

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

10.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;

11.Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih;

II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

1. Pengadaan komputer;

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

3. Pemeliharaanrutin/berkala kendaraan dinas;

4. Pemeliharaan rutin/berkala komputer;

5. Pemeliharaan rutin/berkala arsip;

6. Pengadaanperalatan rumah tangga;

7. Pengadaan perlengkapan kantor;

8. Pengadaan peralatan kantor;

III. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan :

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan;

2. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan.
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B. Urusan  :

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian,

meliputi :

I. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa :

1. Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan;

2. Fasilitasi Pengisian kekosongan kepala desa/perangkat desa;

3. Fasilitasi Pengelolaan ADD dan lainnya;

4. Koordinasi Kepala Desa dan Sekretaris Desa;

5. Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan APBDes.

II. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pembangunan

wilayah :

1. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan;

2. Intensifikasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah;

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan;

4. Rapat Dinas Pelaksanaan Pembangunan ditingkat Kecamatan;

5. Updatingdatabase bidang Pemerintahan, Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Rakyat serta

Kemasyarakatan.

III. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan :

1. Pemantauan dan Pengendalian Bencana Alam;

2. Fasilitasi Kegiatan PKK;

3. Pembinaan dan Patroli Kamtibmas;

4. Pembinaan Perlindungan Masyarakat;

5. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian;

6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;

7. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;

8. Pembinaan BPD dan Kelembagaan Desa.
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3.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran, didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

SKPDKecamatanKarangmoncol, yang dikaitkan dengan sasaran target

kinerja Renstra OPDKecamatanKarangmoncol.

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah

ditetapkan pada renstra, maka perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan

yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan

target sasaran kinerja bagi aparat pemerintah kecamatan.

Adapun tujuan dari masing-masing Misi

KecamatanKarangmoncol adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Teknis Adminstrasi yang

Tepat Waktu, dan Tepat Mutu;

2. Melaksanakan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Desa;

3. Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Peningkatan

Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat;

4. Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Sarana dan

Prasarana Infrastruktur;

5. Memfasilitasi Pelayanan dan Bantuan Sosial;

6. Memfasilitasi Pembinaan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga dan

Pemberdayaan Wanita;

7. Memfasilitasi dan Mengkoordinasikan Pembinaan Kehidupan

Beragama, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan Masyarakat dan

Keluarga Berencana (KB).
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3.3 Program dan Kegiatan

RenjaSKPDKecamatanKarangmoncol merupakan pedoman bagi

pelaksanaan kegiatan SKPDKecamatanKarangmoncol selama jangka

waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang

menjelaskan nama program dankegiatan, indikator kinerja program

dankegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja

dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan

dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan

SKPDKecamatanKarangmoncol.

Renja SKPDKecamatanKarangmoncol Tahun 2018 disusun

berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis

dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung

pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan yang termuat dalam Renja

SKPDKecamatanKarangmoncol Tahun 2018, didasarkan pada beberapa

pendekatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

yaitu :

1. Pendekatan Teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi

internal dan ekternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;

2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah

terpilih;

3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan

aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan

perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;

5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan

pemerintah ditingkat bawahnya;

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang

menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk

menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai

dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor

KecamatanKarangmoncol Tahun Anggaran 2017, maka program-

program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran

2018mengacu pada DPA Tahun 2017, adalah sebagai berikut :



Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2018

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah;

2. Pengembagan Wilayah;

3. Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran

program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan

yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran

2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, meliputi

kegiatan :

a. Penyediaan Bahan Dan Jasa Perkantoran.

b. Rapat–rapat Koordinasi dan Konsultasi.

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.

e. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD.

2. Program Pengembangan Wilayah, kegiatan Monitoring dan

Koordinasi Wilayah Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan

Masyarakat Kegiatan Pendampingan KPMD (Bantuan Gubernur

Provinsi Jawa Tengah).

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan

Karangmoncol Tahun 2018, dapat dilihat Tabel 4.1 (terlampir).
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BAB IV

PENUTUP

Renja SKPD KecamatanKarangmoncol Tahun 2018 disusun sebagai

upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan

pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan tingkat provinsi dan

nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka

panjang.Rencana KerjaSKPD Kecamatan Karangmoncol memuat tujuan dan

sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok

SKPDKecamatanKarangmoncol pada Tahun 2018.

SKPDKecamatanKarangmoncolsebagai satuan organisasi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat

strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa

lingkungan Internal organisasi yaitu kekuatan dan kelemahan serta lingkungan

eksternal organisasi yaitu tantangan dan peluang.Renja

SKPDKecamatanKarangmoncol Tahun 2018 merupakan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018, yang juga digunakan

sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam

pelaksanaannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada

penurunan jumlah program dan kegiatan, dengan demikian, maka:

a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiataan yang

memiliki bobot prioritas lebih rendah;

b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi

anggaran terhadap program dan kegiatan yang diajukan dalam Renja

OPDKecamatanKarangmoncolTahun 2018.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan

dilaksanakan merupakan suatu upaya SKPDKecamatanKarangmoncoldalam

mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin

terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga 5 (lima) tahun

kedepan.Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan

semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak

yang terkait dan berkepentingan) di KecamatanKarangmoncol.




