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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Alhamdulillahirobbil‟alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena 

berkat rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis 

(RENSTRA) Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2016 - 2021 

Sehubungan dengan amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah menyebutkan bahwa Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun. 

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka telah disusun Rencana 

Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2016 - 2021, sebagai 

wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra), yang 

dapat menggambarkan keberhasilan dan kelemahan dalam pencapaian sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kendala yang dihadapi beserta 

permasalahan yang ada. 

Renstra ini bisa tersusun atas kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu 

kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuan-nya dan semoga 

Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada 

kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing. 

Demikian laporan ini dibuat, terhadap segala kekurangan dalam 

penyampaian laporan ini kami mohon saran dan kritiknya, terima kasih. 

 
Pangkalan,     Februari 2017 

 
  

 
 



Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2016-2021                                                                                                                             
 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu Komponen utama dari suatu Program dan Kegiatan Pelayanan adalah 

Rencana atau Perencanaan yang matang dan tersusun dengan baik yang melibatkan 

berbagai pihak dan mengakomodir Visi dan Misi Daerah dalam 5 (lima) tahun 

kedepan. 

Permendagri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan , tata cara penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa Rencana 

strategis Perangat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat 

Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permendagri No 54 

Tahun 2010, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta 

berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Program kewilayahan 

Perangkat Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permendagri No 54 Tahun 

2010, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan 

dilaksanakan secara simultan dengan program Perangkat Daerah lainnya, untuk 

mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang 

ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau kawasan. 

Adapun Proses Penyusunan Restra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan 

sebagai berikut : 

1. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah 

2. Persiapan penyusunan Renstra  Perangkat Daerah terdiri dari 

a. Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah 

b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah 

c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra Perangkat Daerah 

d. Pengumpulan Data dan Informasi 

3. Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah 

a. Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah 

b. Penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah 
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Perencanaan 

Strategis 

4. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah 

Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan 

penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman 

pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam. 

5. Penetapan Renstra Perangkat Daerah. 

 

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permendagri No 

54 Tahun 2010, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta 

berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. 

 

RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam 

penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun, yang merupakan penjabaran teknis operasional dari RPJMD ke dalam 

arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan, bidang dan atau 

fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh 

Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bapelitbang. 

 

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima 

Puluh Kota 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh 

Kota Tahun 2016-2021 dan Renja Perangkat Daerah, ilustrasi keterhubungan Renstra 

Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 
 

 
RPJMD 

  
RENSTRA 

        

 

 
 - Visi dan Misi  

 
-  Visi dan Misi  

 
 - Tujuan dan Sasaran 

 
- Tujuan dan Sasaran 

 

 - Strategi dan Arah 

Kebijakan 

 

- Strategi dan Arah 

Kebijakan 

 

Program 

Pembangunan Daerah  

Program 

Pembangunan 
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Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang 

diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi 

program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Sebagai landasan dari Rencana Stratejik Kantor Camat Pangkalan Koto 

Baru Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :  

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

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

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  Pembentukan Perundang - 

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali 

Daerah 

 
Program Prioritas 

 
Program Prioritas 

     
Program Prioritas 

              
 

 

Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 

 

Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 

   

 

Program Prioritas 

 

Program Prioritas 

 

Program Prioritas 

       

Perencanaan 

Operasional 



Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2016-2021                                                                                                                             
 

 

diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4815 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ); 

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 3); 

11. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79); 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 

Nomor 10); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang 

Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 

2013 Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 

Nomor 6); 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1. Maksud dibuatnya Renstra Perangkat Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah 

untuk menjabarkan RPJM (Renstra Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten 

Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021. Maka penyusunan Renstra Perangkat 

Daerah Kecamatan Pangkalan Koto Baru memperhatikan RPJMD Kabupaten 

Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021. 

2. Tujuan penyusunan Renstra Perangkat  Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 

2016–2021 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang 

memberikan arah/ strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin 

dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan 

umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. 

Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi landasan maupun pedoman bagi 

penyusunan Renja Perangkat Perang Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah 

(Renja-Perangat Daerah).  

Misi Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) huruf b Permendagri Nomor 54 

Tahun 2010, merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi Perangkat 

Daerah.Misi dari Kecamatan Sebagai sebuah Perangkat Daerah Menurut Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemberintahan Daerah menyatakan 

bahwa Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka 

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, Pelayanan publik dan 

pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.  
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Untuk Memperjelas Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kecamatan 

Pangkalan Koto Baru maka ditetapkan  Program dan Kegiatan Yang terdiri dari 

10 Program dan 26 Kegiatan yang  perorientasi kepada Pelayanan Kepada 

Masyarakat, Pembinan dan Monitoring Kegiatan yang ada di Nagari. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 Pasal 97 butir 6 yaitu 

Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra Perangkat 

Daerah, kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi 

pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan 

Renja Perangkat Daerah.                                                                                                                                             

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pangkalan Koto Baru terdiri dari 6 

(enam) bab, disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

         BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, 

fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan 

daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra 

Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra 

provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah . 

1.2. Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, 

Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang 

struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta 

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan 

penganggaran Perangkat Daerah. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra 

Perangkat Daerah 

1.4.  Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, 

serta susunan garis besar isi dokumen. 
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BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

2.1. Tugas dan Struktur Organisasi Kecamatan Pangkalan Koto Baru 

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat 

Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi 

sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang 

struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan 

organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, 

prosedur, mekanisme). 

2.2. Sumberdaya Kecamatan Pangkalan Koto Baru 

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki 

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup 

sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru 

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah 

berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, 

menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan 

Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator 

yang telah dirati.fikasi oleh pemerintah. 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pangkalan 

Koto Baru 

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra 

Perangkat Daerah Kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat 

Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan 

hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan 

peluang bagi pengembangan pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru 

pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, 

perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan 

pelayanan yang dibutuhkan. 

 

BAB III.   ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Kecamatan Pangkalan Koto Baru 
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Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan 

Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

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

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 

terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala 

daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan 

Perangkat Daerah (dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan 

pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi 

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut 

(hasil pengisian). Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu 

bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. 

                 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten 

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-

faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka 

menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah 

provinsi/kabupaten/kota. 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis. 

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan 

pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan 

KLHS. 

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis. 

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat 

Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. 

  

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Perangkat 

Daerah. 

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pangkalan Koto Baru. 
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Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka 

menengah Perangkat Daerah untuk periode 2016-2021. 

4.3 Strategi dan kebijakan Perangkat daerah 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan 

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. 

 

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.  

 

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN 

SASARAN RPJMD 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pangkalan Koto Baru. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja 

Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah 

tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan Pemerintahan Umum dan Sebagian Urusan Otonomi Daerah. 

 Struktur Organisasi Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai berikut : 

a. Camat; 

b. Sekretariat : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi; 

c. Seksi Pemerintahan; 

d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; 

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

f. Seksi Kesejahteraan Sosial;  

g. Seksi Pelayanan; 
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Gambar 1 

Struktur Organisasi Kecamatan Pangkalan Koto Baru 

 

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah melaksanakan Urusan 

Pemerintahan Umum dan sebagian Urusan Otonomi. 

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :  

a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan 

yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan 

pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat; 

b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang 

diberikan peraturan perundang- undangan; 

c. Melaksankan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian 

urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati; 
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Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 

Fungsi Camat : 

a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ; 

b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ; 

c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada ; 

d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ; 

e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh 

perangkat daerah di kecamatan ; 

f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari; 

g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten 

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di 

kecamatan ; 

 
Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut : 

a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;  

b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) 

Kecamatan; 

c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat 

d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum 

e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari 

f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya; 

g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan 

h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup 

tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah; 

l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan 

pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;  
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m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan 

kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan 

kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Sekretaris Camat adalah unsur pelaksana bidang administrasi Kecamatan. 

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan, rumah tangga 

kecamatan, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, hukum, keuangan, 

kepegawaian, program dan pelaporan. 

Fungsi Sekretaris Camat : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan; 

b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, 

kepegawaian, pengadaan, perlengkapan,   kerumahtanggaan,   hubungan 

masyarakat dan keprotokolan; 

c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan; 

d. Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program; 

e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan kantor 

f. Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Camat sesuai dengan  tugas dan 

fungsinya; 

g. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan kantor 

 

Uraian tugas Sekretaris Camat adalah sebagai berikut : 

a.   Membantu Camat dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan; 

b.   Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

c.   Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan 

dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan 

keputusan/kebijakan; 
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d.   Mendistribusikan  dan  memberi  petunjuk  pelaksanaan  tugas  kepada  para 

Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

e.   Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, 

peningkatan  produktivitas dan pengembangan karier bawahan; 

f.   Memantau, mengendalikan,  mengevaluasi,  dan  menilai  pelaksanaan  tugas 

bawahan; 

g.   Mewakili camat dalam hal Camat berhalangan untuk  melakukan koordinasi 

eksternal yang berkaitan dengan tugas-tugas kecamatan; 

h.   Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas Kecamatan; 

i.   Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, 

naskah  dinas baik yang masuk maupun keluar; 

j.   Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Kecamatan; 

k.   Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat dalam rangka 

pengambilan keputusan atau kebijakan; 

l.   Mengatur   pelaksanaan   layanan   di   bidang   kesekretariatan   kepada   unit 

organisasi  di lingkup Kecamatan; 

m. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan Kecamatan; 

n.   Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan; 

o.   Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi 

kebutuhan Kecamatan; 

p.   Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Kecamatan; 

q.   Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

r.   Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat; 

s.   Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Kecamatan; 

t.   Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk  pemimpin kegiatan; 

u.   Melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara; 

v.   Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara; 

w.   Mengelola perencanaan dan program Kecamatan; 

x.   Mengelola   dan   mengoordinasikan   penyusunan   rencana   anggaran   dan 

pelaksanaan anggaran lingkup Kecamatan; 

y.   Mengkoordinasikan tugas-tugas internal  di lingkup Kecamatan; 
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z.   Memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan kepada Camat; 

dan 

aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu 

Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian. 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan perencanaan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum; 

c. pelaksanaan tugas administrasi umum Kecamatan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : 

a. membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas  dalam urusan administrasi 

umum dan kepegawaian; 

b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

c. menyiapkan   bahan   penyusunan   dan   menelaah   peraturan   perundang- 

undangan urusan kesekretariatan di bidang administrasi umum, administrasi 

kepegawaian; 

d. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah/urusan  administrasi umum, 

administrasi kepegawaian dengan unit kerja lain yang terkait; 

e. mengoordinasikan pelaksanaan  pelayanan  di  bidang  kepegawaian  lingkup 

Kecamatan; 

f. mengoordinasikan pelaksanaan  tugas  pengetikan,  penggandaan,  dan 

kearsipan administrasi umum dan administrasi kepegawaian; 

g. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

h. mengusulkan kebutuhan, pengangkatan, penempatan dan pemindahan serta 

pemberhentian ASN di lingkungan Kecamatan sesuai kewenangannya; 
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i. mengusulkan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan ASN 

sesuai kewenangannya; 

j. mengumpulkan, mengoreksi, dan pengolahan data kepegawaian; 

k. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan 

pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup 

Kecamatan; 

l. merencanakan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris/ perlengkapan 

Kecamatan; 

m. melaksanakan penyusunan/pengusulan kebutuhan perlengkapan   kepada 

pimpinan; 

n. melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan asset; 

o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; 

p. melaksanakan    evaluasi    dan    pelaporan pelaksanaan    tugas/ kegiatan Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian  sesuai ketentuan yang berlaku; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan  oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai 

tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan, 

perencanaan dan evaluasi Kecamatan. 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan 

Evaluasi menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan perencanaan program Sub Bagian Keuangan, perencanaan da evaluasi; 

b. pelaksanaan koordinasi  kegiatan administrasi keuangan perencanaan da evaluasi; 

c. pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan perencanaan dan evaluasi; 

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Bagian 

Keuangan  adalah sebagai berikut : 

a. membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas  dalam urusan administrasi 

keuangan; 
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b. menyusun   rencana   dan   program   kerja   Sub Bagian   Keuangan   sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

c. menyiapkan   bahan   penyusunan   dan   menelaah   peraturan   perundang- 

undangan urusan kesekretariatan di bidang administrasi keuangan; 

d. menyiapkan bahan rencana anggaran belanja lingkup Kecamatan; 

e. mengusulkan nama calon bendahara di lingkup  Kecamatan; 

f. membina dan mengawasi bendahara di lingkup  Kecamatan; 

g. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban 

keuangan   Kecamatan   sesuai   dengan   ketentuan   yang berlaku; 

h. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP- 

UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Perintah 

Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Langsung  

(SPP-LS); 

i. melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan 

Surat Perintah Membayar  (SPM) di lingkup Kecamatan; 

j. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan Kecamatan dan verifikasi 

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ); 

k. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ); 

l. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Kecamatan; 

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; 

n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan    pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian 

Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;  

o. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas perencanaan program, evaluasi 

dan pelaporan; 

p. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan 

Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

q. menyiapkan bahan   penyusunan   dan   menelaah peraturan perundang- undangan 

urusan kesekretariatan di bidang program dan pelaporan; 

r. menyusun rencana dan program kerja, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

s. melaksanakan  koordinasi/konsultasi  program dan pelaporan  dengan unit kerja 

lain yang terkait; 

t. mengoordinasikan pelaksanaan  pelayanan  di  bidang  program  kepada  unit 

organisasi di lingkup Kecamatan; 
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u. menyiapkan penyusunan dan   penerapan  standar pelayanan, standar operasional 

prosedur dan standar  pelayanan  minimal; 

v. menyajikan data pelaksanaan kegiatan Kecamatan; 

w. menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 

x. melaksanakan    evaluasi    dan    pelaporan  pelaksanaan    tugas/kegiatan Sub 

Bagian Program dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku; 

y. menyusun laporan tahunan kegiatan Kecamatan; 

z. menyusun konsep pembuatan profil Kecamatan; 

aa. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; 

bb. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan   Kecamatan 

sesuai ketentuan yang berlaku; dan 

cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan  oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Kepala Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana kecamatan dan mempunyai 

tugas menyelenggarakan pemerintahan umum dan keagrariaan. 

Kepala seksi  Pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Seksi 

Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan 

b. Penyusunan program dan kegiatan serta penyusunan rencana kerja di bidang 

tugasnya 

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pemerintahan nagari 

d. Pelaksanaan penilaian atas laporan pertanggungjawaban wali nagari 

e. Pelaksanaan penataan nagari 

f. Pengkoordinasian penyusunan peraturan nagari 

g. Pelaksanaan tata batas antar nagari 
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h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD 

i. Pengkoordinasian kegiatan administrasi kependudukan 

j. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemungutan PBB 

k. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan 

 

Uraian tugas Kepala Seksi pemerintahan adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun program dan kegiatan pada Seksi Tata Pemerintah; 

b. Menyiapkan bahan rencana dan menyelenggarakan pelaksanaan kewenangan 

pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan 

bidangnya; 

c. Mengkoordinasikan kegiatan Pemerintahan Kecamatan dan Nagari kepada instansi 

terkait; 

d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum di 

kecamatan dan nagari; 

e. Memberdayakan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan 

nagari 

f. Memfasilitasi pemilihan Wali Nagari; 

g. Menyiapkan bahan dan fasilitasi dalam rangka mempersiapkan kemungkinan 

pemekaran nagari di kecamatan; 

h. Menyiapkan bahan dalam rangka rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian 

Wali Nagari; 

i. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban Wali Nagari; 

j. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka pengawasan perangkat nagari; 

k. Mengumpulkan bahan dalam rangka pengawasan pemanfaatan kekayaan nagari; 

l. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka fasilitasi kerjasama antar lembaga 

pemerintahan kecamatan dan nagari; 

m. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan penyusunan profil nagari; 

n. Melakukan pembinaan teknis pengisian buku-buku administrasi nagari; 

o. Menyiapkan bahan dalam rangka pengesahan, pelantikan, dan pengambilan 

sumpah Wali Nagari; 
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p. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, serta menyiapkan bahan dalam rangka 

suksesnya pemilu di kecamatan; 

q. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan pemilu di kecamatan; 

r. Menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi kegiatan- kegiatan yang berhubungan 

dengan ormas- ormas dan partai politik dalam rangka membina kesatuan bangsa 

dan ideologi negara; 

s. Menyelenggaran sosialsasi produk hukum, peraturan daerah dan peraturan 

perundang- undangan lainnya dalam pelaksanaan otonomi daerah di kecamatan; 

t. Menyiapkan bahan dalam rangka pembuatan produk hukum yang bersifat 

penetapan dan/ atau keputusan Camat dibidang pemerintahan; 

u. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan produk hukum 

pemerintahan nagari; 

v. Menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian dan evaluasi pemerintahan di 

kecamatan dan nagari; 

w. Menyiapkan bahan dalam rangka mengembangkan ibu kecamatan dan pusat- pusat 

pengembangan lainnya di kecamatan; 

x. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program penyelenggaraan 

pemerintahan, pembinaan politik dalam negeri, ideologi negara dan pembinaan 

masyarakat; 

y. Menyiapkan bahan dalam rangka melakukan usaha- usaha untuk pelaksanaan 

koordinasi pemerintah dengan instansi- instansi lain di kecamatan; 

z. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian konflik- konflik pertanahan; 

aa. Menyelenggarakan pelayanan adminstrasi pertanahan di kecamatan dan 

menyiapkan bahan yang berhubungan dengan perbatasan nagari; 

bb. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tanah  

    dan tapal batas nagari; 

cc. Memfasilitasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak 

dan retribusi lainnya di wilayah kerjanya; 

dd. Menyelenggarakan administrasi kependudukan; 

ee. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penerapan peraturan perundang- 

undangan lainnya; 

ff. Membimbing dan menilai pekerjaan staf pada seksi Tata Pemerintahan; dan 

gg. Melaksanakan tugas- tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 

 



Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2016-2021                                                                                                                             
 

 

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana 

di kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Seksi Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat  

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tersebut 

di atas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat  

b. Penyusunan program dan kegiatan serta penyusunan rencana kerja di bidang 

tugasnya 

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  

d. Pelaksanaan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat  

e. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  

f. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan pembangunan nagari 

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bidang pemberdayaan 

h. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat  

i. Pelaksanaan dan pembinaan produksi serta sarana perekonomian 

j. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dibidang pelaksanaan tugasnya 

k. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan dibidang ekonomi masyarakat 

l. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang kecamatan 

m. Penginventarisasian dan penganalisaan dibidang ekonomi 

n. Pengkoordinasian dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan, 

industri kecil dan kerajinan 

Uraian tugas Kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah 

sebagai berikut : 



Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2016-2021                                                                                                                             
 

 

a. Menyusun program dan kegiatan pada seksi pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat; 

b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Nagari) pada 

instansi terkait; 

c. Mempelajari peraturan perundang- undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis 

maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; 

d. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat, dan 

penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan nagari antara lain lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Lembaga pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga, Karang Taruna, dan Lembaga lainnya (atau nama lain); 

e. Menyiapkan bahan rencana dan menyelenggarakan pelaksanaan kewenangan 

pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan 

bidangnya; 

f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program 

kerja dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan 

oleh pemerintahan nagari 

g. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan 

pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan 

pembangunan di nagari dan kecamatan; 

h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program 

kerja dan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kerja yang dilaksanakan 

oleh Perangkat Daerah dan/ atau UPT, instansi vertikal dan swasta; 

i. Mengkoordinasikan dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan lomba nagari 

dan lomba- lomba lainnya di kecamatan; 

j. Mengoordinasikan penyusunan profil kecamatan dan nagari; 

k. Melaksanakan tugas- tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan; 

l. Mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan pembangunan di nagari; 

m. Membimbing dan menilai pekerjaan staf pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa (Nagari); 

n. Menyusun program dan kegiatan pada seksi ekonomi dan pembangunan 

o. Mengkoordinasikan kegiatan seksi Ekonomi dan Pembangunan dengan instansi 

terkait; 

p. Menyiapkan pedoman umum bidang Ekonomi dan Pembangunan di kecamatan; 



Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2016-2021                                                                                                                             
 

 

q. Menyelenggarakan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat; 

r. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, fasilitasi dan pengawasan di bidang 

pertanian (tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan, perkebunan 

dan kehutanan), pertambangan dan energi, koperasi dan UKM, pariwisata, 

perindustrian dan perdagangan, penanaman modal. Misalnya pembinaan kelompok 

tani, kelompok peternak, kelompok perkebunan, KUD, dan Industri Rumah 

Tangga; 

s. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi pelaksanaan pembinaan, 

pengkoordinasian serta pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan; 

t. Menyiapkan bahan rencana dan koordinasi dengan SKPD, UPT, instansi vertikal 

atau swasta mengenai pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 

u. Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produksi di 

kecamatan; 

v. Menyelenggarakan pembinaan di bidang lingkungan hidup; 

w. Pengkoordinasian, pengawasan dan pelaporan langkah-langkah penanggulangan 

terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; 

x. Menyiapkan bahan dalam rangka memotivasi masyarakat untuk menggali potensi-

potensi ekonomi di kecamatan; 

y. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta pengembangan 

perekonomian nagari; 

z. Pembinaan dan pengembangan perindustrian dan perdagangan, pertambangan, 

koperasi dan UKM dalam rangka pemberdayaan masyarakat; 

aa. Peningkatan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat; 

bb. Menyiapkan bahan dalam rangka kordinasi kegiatan yang berhubungan 

dengan ketahanan pangan; 

cc. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi masyarakat di 

kecamatan; 

dd. Menyiapkan bahan untuk pengusulan rencana kegiatan pembangunan di 

kecamatan ( hasil musyawarah perencanaan dan pembangunan nagari); 

ee. Melaksanakan pembinaan terhadap badan usaha milik nagari; 

ff. Mengawasi pengelolaan pasar nagari dan pasar ternak di kecamatan; 
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gg. Mengawasi segala kegiatan dan usaha pembangunan nagari dan kecamatan 

baik dananya yang bersumber dari pemerintah daerah , pemerintah provinsi 

maupun pemerintah pusat; 

hh. Melaksanakan Musrenbang; 

ii. Melakukan Pembinaan sesuai dengan bidang tugas (KUD,LKMA,Mikro); 

jj. Membimbing dan menilai pekerjaan staf pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 

dan 

kk. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.  

 

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksanaan di 

kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Ketentraman dan Ketertiban 

Umum, perlindungan masyarakat, serta pengkoordinasian penanggulangan bencana. 

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana tersebut di atas, berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,  Seksi Ketenteraman 

dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis 

maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan bidang 

tugasnya; 

b. Penyiapan bahan rencana dan melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum diwilayah kerja Kecamatan; 

c. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Kepolisian Sektor (POLSEK) dan/atau 

Komando Rayon Militer (KORAMIL) mengenai program dan kegiatan 

penyelenggaraan ketertiban umum diwilayah kerja Kecamatan; 

d. Pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 

umum yang telah dikoordinasikan dengan Kepolisian Sektor (POLSEK) dan/atau 

Komando Rayon Militer; 

e. Pelaksanaan komunikasi yang intensif dengan tokoh masyarakat/pemuka agama 

yang berada diwilayah kerja kecamatan; dan 

f. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Satuan Polisi Pamong Praja mengenai 

penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati. 

 

Uraian tugas  Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun program dan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
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b. Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada 

instansi terkait; 

c. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan 

pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan; 

d. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi dengan pihak keamanan apabila terjadi 

gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

e. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar umat beragama, antar umat 

seagama, suku, golongan serta pengawasan aliran- lairan yang dapat menganggu 

kerukunan masyarakat di kecamatan; 

f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing; 

g. Mengkoordinir satuan perlindungan masyarakat (linmas) di kecamatan; 

h. Mengkoordinasikan penanggulangan bencana alam dan kebakaran serta upaya- 

upaya pemulihan setelah terjadi bencana atau kebakaran; 

i. Menyiapkan bahan pelaporan kejadian yang berhubungan dengan ketentraman 

dan ketertiban masyarakat; 

j. Menyiapkan bahan laporan kejadian bencana alam dan kebakaran; 

k. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan, mengkoordinasikan penyelesaian 

perselisihan antar warga, apabila perselisihan tersebut tidak terselesaikan oleh 

nagari; 

l. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi atas permohonan izin masyarakat di 

kecamatan seperti IMB, izin survey penelitian, izin usaha dan perizinan lainnya; 

m. Membimbing dan menilai pekerjaan staf pada Seksi ketentraman dan Ketertiban 

Umum; dan 

n. Melaksanakan tugas- tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksanaan di kecamatan 

mempunyai tugas melaksankan urusan Kesejahteraan Sosial. 

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana tersebut di atas, berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Kesejahteraan 

Sosial menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial; 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan; 



Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2016-2021                                                                                                                             
 

 

c. Pengkoordinasian dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial; 

d. Pelaksanaan pengawasan,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang 

sosial dan kemasyarakatan; 

e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan kegiatan keluarga berencana; dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuadani dengan 

tugas dan fungsinya. 

Uraian tugas  Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun program dan kegiatan pada Seksi kesejahteraan Sosial; 

b. Mengkoordinasikan kegiatan seksi Kesejahteraan Sosial dengan instansi terkait; 

c. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan 

pemberdayaan keluarga miskin; 

d. Menyiapkan bahan dan data untuk menunjang kegiatan yang berhubungan 

dengan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, panyandang cacat, 

penyalahgunaan narkoba, serta penyandang masalah sosial lainnya; 

e. Menyiapkan bahan untuk koordinasi pelaksanaan pembinaan keluarga berencana 

dan kesejahteraan masyarakat; 

f. Menyiapkan bahan dalam rangka kegiatan ketenagakerjaan di kecamatan; 

g. Menyiapkan bahan untuk menunjang kegiatan badan amil zakat kecamatan; 

h. Menyiapkan bahan dalam rangka menunjang kegiatan PKK, Dharma wanita 

Persatuan, Bundo Kanduang, Adat Istiadat, kegiatan keagamaan, dan kegiatan- 

kegiatan sosial lainnya; 

i. Menyiapkan bahan untuk kooordinasi dan fasilitasi kegiatan yang berhubungan 

dengan transmigrasi; 

j. Mengumpulkan, mengolah dan menyediakan data untuk pembinaan kesejahteraan 

masyarakat; 

k. Menyiapkan bahan- bahan koordinasi utnuk perencanaan, pengendalian, dan 

pengevaluasian pembinaan kesejahteraan masyarakat; 

l. Menyiapkan bahan untuk memfasilitasi penyerahan bantuan yang disalurkan ke 

kecamatan yang berhubungan dengan masalah sosial kemasyarakatan; 

m. Menyiapkan data dalam rangka koordinasi penyelenggaran pendidikan dan 

pembelajaran  di kecamatan; 

n. Menyiapkan bahan dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pendidikan 

formal dan informal di kecamatan (TPA, MDA, Garin); 
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o. Memfasilitasi kegiatan – kegiatan informal antara lain yang berhubungan dengan 

pendidikan formal dan informal di kecamatan (bantuan honor guru TPA, MDA,  

Garin); 

p. Menyiapkan bahan dalam rangka mensukseskan kegiatan yang berhubungan 

dengan pemuda, seni, budaya dan kepanduan; 

q. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan di kecamatan; 

r. Menyelenggarakan pemberian bantuan sosial masyarakat (raskin); 

s. Membimbing dan menilai pekerjaan staf pada Seksi Kesejahteraan Sosial; 

t. Menyiapkan bahan untuk koordinasi dan fasilitasi kegiatan peringatan hari besar 

nasional dan hari besar islam; dan 

u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.  

 

Kepala Seksi Pelayanan adalah unsur pelaksanaan di kecamatan mempunyai 

tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dan 

melaksankan penyelenggaraan pelayanan umum. 

Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana tersebut di atas, berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pelayanan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan; 

b. Perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayann umum dan Penyusunan 

rencana operasional bidang pelayanan umum; 

c. Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan umum; 

d. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum dengan SKPD terkait; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan rencana kerja seksi peayann umum; 

f. Penyusunan kebutuhan pelayanan dalam rangka memenuhi standar pelayna 

minimal; 

g. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pelayanan kepada masyarakat; 

h. Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum yang dilaksanakan 

oleh pemerintah nagari diwilayah kerjanya; dan 

i. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat. 

 

Uraian tugas  Kepala Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan; 
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b. Melaksanakan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum; 

c. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan umum; 

d. Menyelenggarakan dan pembinaan pelayanan umum; 

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan umum dengan SKPD terkait; 

f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan rencana kerja seksi peayann umum; 

g. Menyusunan kebutuhan pelayanan dalam rangka memenuhi standar pelayna 

minimal; 

h. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pelayanan kepada masyarakat; 

i. Menfasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum yang dilaksanakan 

oleh pemerintah nagari diwilayah kerjanya; dan 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

2.2. Sumber Daya Kecamatan Pangkalan Koto Baru. 

Kecamatan Pangkalan Koto Baru mempunyai luas 712,06 KM2 dengan jumlah 

penduduk 28.857 jiwa (data tahun 2016) terdiri dari 6 nagari yaitu : 

1. Koto Alam 

2. Manggilang 

3. Pangkalan 

4. Gunuang Malintang 

5. Tanjung Balik 

6. Tanjung Pauah 

 

Kantor Camat Pangkalan Koto Baru yang mempunyai 19 PNS, 5 THL dan ditambah 

5 orang Sekretaris Nagari PNS serta dengan tingkat pendidikan : 

1. SLTP/ SD   :   -  orang 

2. SLTA   :   12  orang 

3. Diploma IV  : 2 Orang 

4. Diploma III (D3)  :   2  orang 

5. Strata I   :   3 orang 
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2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru. 

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan 

pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ;                                                                                             

1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

2) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 

Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; dan  

4) Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Berdasarkan ketentuan tersebut kinerja keuangan pemerintah daerah 

sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca 

daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja 

(Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) , pendapatan daerah yang meliputi 

Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. 

Sementara itu neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset 

pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana 

yang tersedia. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mempunyai kontribusi yang cukup 

signifikan terhadap APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Pertumbuhan PAD 

menunjukkan disparitas tinggi yang artinya tingkat kepastiannya masih rendah. Ini 

disebabkan karena belum optimalnya strategi dan kebijakanyang dijalankan serta 

tingginya ketergantunganpenerimaan daerah terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan 

pemerintah pusat. 

Berikutnya yaitu neraca pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Ini disusun 

berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi 

masing-masing pemerintah. Neraca memberikan informasi mengenai posisi keuangan 

berupa aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.  

Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru tercermin dalam 

pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. 

Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut : 
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1) Kelancaran kegiatan kantor 

2) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 

3) Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan 

4) Terselenggaranya koordinasi pemerintah Nagari dan meningkatkan kualitas SDM 

dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat 

5) Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat 

6) Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah Kecamatan 

7) Terselenggaranya koordinasi pemerintah Kecamatan 

Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100 %. Dalam usaha mencapai 

sasaran Kantor Kecamatan Pangkalan Koto Baru menetapkan kebijakan yang 

dijabarkan dalam 7 ( tujuh ) program. Pencapaian target kinerja seperti tabel berikut ini  

                                        

INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

5 6 7 8 9 10 11 

-Nilai  Hasil Survey 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
meningkat 

75 78 80 82 83 85 

- Jumlah Usulan 
Prioritas  
Musrenbang Nagari 
yang diakomodir 
dalam RKPD 

5 5 10 15 20 25 

Persentase Nagari 
yang menyelesaikan 
APB Nagari tepat 
waktu 50% 75% 75% 80% 90% 100% 

Jumlah 
kelembagaan 
masyarakat yang 
aktif di Kecamatan  

5 
Organisa

si 

6 
Organi

sasi 

6 
Organis

asi 

7 
Organi

sasi 

 8 
Orga
nisasi 

8 
Organis

asi 
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Dari 7 ( tujuh )  indikator tersebut nampak bahwa 7 ( tujuh ) indikator rata-rata 

berhasil mencapai 100 %. Beragam masalah yang dihadapi sekarang ini dalam bidang 

pembangunan dari berbagai sektor, sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan, 

yang telah dimusyawarahkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan, tetapi dari hasil 

musrenbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan 

dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten. Harapan dari kami dinas instansi tingkat 

Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga mengacu pada hasil musrenbang 

tingkat Kecamatan.  

 

Kemudian belum tercapainya target PBB beberapa nagari di Kecamatan Pangkalan 

Koto Baru diikarenakan penyampaian SPPT kepada wajib pajak yang terlambat, SPPT belum 

sesuai dengan nama dan alamat wajib pajak, sehingga diadakan pembetulan yang kadang 

juga masih keliru. Sehingga  dari Perangkat Nagari menyampaikan kepada wajib pajak yang 

terlambat, warga yang berdomisili di luar daerah sering terlambat membayar dan kurang 

kedisiplinan para pemungut untuk menarik wajib pajak dan uang penarikan sebagian 

digunakan oleh pemungut itu sendiri. Diharapkan untuk yang akan datang dan selanjutnya 

dari Kantor Pelayanan Pajak memberikan SPPT kepada wajib pajak lebih awal dan 

menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam penyetoran pajak. 

 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto 

Baru. 

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan 

urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.  

Adapun permasalahan daerah  yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah 

pada tahun 2016 khususnya pada pelayanan Perangkat Daerah di kecamatan adalah : 

1) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat. 

 Hakekatnya pemerintah daerah berupaya meningkatkan kapasitas pemerintah 

daerah sehingga tercipta kemampuan yang handal dalam menjalankan 

pemerintahan serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang 

sesuai dengan tujuan otonomi daerah, berdasarkan UU no. 32 Tahun 2004 

pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan 
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terhadap masyarakat, diera globalisasi ini masyarakat menuntut pelayanan yang 

cepat dan tepat. Namun kenyataannya masih banyak keluhan masyarakat yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah, 

efektifitas pelayanan, prinsip pelayanan umum dan berbagai kendala yang timbul 

serta upaya pemerintah dalam melakukan model ideal terhadap pelayanan umum. 

2) Belum optimalnya Koordinasi dengan Perangkat Daerah lain.  

Belum optimalnya koordinasi antar Camat dengan Perangkat Daerah lain 

karena kegiatan camat begitu banyak sehingga urusan yang seharusnya melewati 

camat sering terlupakan sehingga camat kurang imformasi dan kewalahan apabila 

ada masalah. 

3) Masih rendahnya kualitas SDM PNS Kantor Camat Pangkalan Koto Baru. 

Secara kualitas SDM PNS kantor Camat Pangkalan Koto Baru sudah 

memadai dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing.                                             

Untuk lebih meningkatkan kualitas perlu diadakan pembinaan, pelatihan 

maupun bimtek sesuai dengan tupoksi masing-masing maupun pelatihan yang 

bersifat manambah wawasan dari kualitas PNS tersebut. 

4) Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan 

bencana.  

Kemiskinan, pengangguran dan kepedulian/ tanggap bencana masih 

merupakan pekerjaan besar yang masih memerlukan perhatian. Upaya yang bisa 

dilakukan adalah dengan mengurangi beban masyarakat miskin, peningkatan 

keberdayaan masyarakat miskin dan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin yaitu 

dengan terfasilitasinya program pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun 

daerah (raskin, Bantuan rumah tak layak huni, PKH, BLSM, BPJS dsb). 

5) Belum optimalnya kapasitas pengelolaan Pemerintah Kabupaten dan Nagari.  

Sasarannya adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik. 

Komponen utama yang menentukan adalah sumberdaya aparatur dan kelembagaan 

pemerintah daerah. Oleh karena itu pembenahan dan pembinaan aparatur perlu 

terus dilakukan secara bertahap seiring dengan pelimpahan wewenang dan 

tanggung jawab kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan 

nagari. Untuk itu perlu dilakukan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan 
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pelayanan kepada masyarakat yang dimulai dengan peningkatan mutu rekrutmen 

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), peningkatan disiplin dan pendidikan PNS 

serta penegakan aturan-aturan terkait pembinaan PNS serta pelayanan aparatur dan 

publik. 

6) Masih rendahnya kualitas pemberdayaan masyarakat, pemuda dan olahraga, 

perempuan serta adat dan budaya. 

Di bidang sosial, yang perlu dilakukan adalah mewujudkan masyarakat 

yang memiliki keberdayaan dan kemandirian sehingga mereka mampu mengatasi 

persoalan yang dihadapi sendiri tanpa tergantung kepada fasilitas pemerintah. 

Dibidang adat dan budaya, yang perlu diwujudkan adalah mayarakat yang 

berkepribadian dan berbudaya minangkabau, yang ramah, saling 

menghormati,bekerjasama, bergotong royong dan sebagainya. Permasalahannya 

adalah tenggang rasa, keramah tamahan, saling menghargai sedikit berkurang. 

Selain itu juga kurang berfungsinya peran “ninik mamak” dalam berbagai urusan. 

Kondisi ini harus ditindaklanjuti dan di munculkan kembali. 

Di bidang pemberdayaan perempuan, yang perlu ditingkatkan adalah upaya 

pemberian fasilitas terhadap kegiatan-kegiatan kedharmawanitaan / bundo 

kanduang sehingga terus memberikan inspirasi, inovasi dan kreasi di tengah-tengah 

masyarakat. 

7) Permasalahan lainnya 

Selain permasalahan-permasalahan yang dihadapi diatas ada permasalahan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dihadapi oleh kecamatan diantaranya : 

1. Urusan Wajib 

1) Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, 

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. 

 Belum maksimalnya kualitas penyelenggaraan otonomi, 

 Masih rendahnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan daerah 

 Rendahnya kapasitas pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah. 

 Rendahnya kualitas pengembangan sistem pengelolaan keuangan 

Pemerintahan Nagari. 
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 Belum berkembangnya sistem informasi dan keuangan berbasis 

elektronik. 

 Masih rendahnya kapasitas dan kualitas aparatur pemerintah daerah 

dan pemerintah nagari. 

 Masih rendahnya disiplin serta kinerja aparatur dalam pelayanan 

aparatur maupun pelayanan public. 

 Masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur. 

 Belum berkembangnya sistem informasi kepegawaian berbasis 

elektronik. 

 Masih rendahnya kualitas pengawasan pelaksanaan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. 

 Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan serta pelaksanaan 

hukum dan perundang-undangan. 

 Masih rendahnya kualitas pengendalian dan pelaporan pelaksanaan 

pembangunan. 

 Masih rendahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan nagari. 

2. Pemberdayaan Masyarakat 

 Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan 

ekonomi dan sosialnya. 

 Belum maksimalnya upaya peningkatan dan pengembangan program 

nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan 

kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 

 Belum maksimalnya pengembangan pastisipasi aktif masyarakat dalam 

membangun nagari. 

 Belum optimalnya pengembangan, peningkatan dan pemberdayaan 

kelembagaan sosial dan ekonomi di nagari-nagari. 

 Rendahnya kapasitas pengelolaan pemerintah nagari dan kelembagaan 

lainnya yang ada di nagari. 

 Belum berkembangnya sistem hukum dan perundang-undangan di 

nagari. 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS  

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan 

Pangkalan Koto Baru. 

 Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal 

terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal khususnya selama 5 tahun yang 

akan datang diidentifikasikan dengan baik maka pemerintahan daerah akan dapat 

mempertahankan dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya isu 

strategis adalah suatu hal atau kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan 

dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di 

masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila 

tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. 

Kedudukan Camat sebagai Kepala Kecamatan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Kecamatan, adalah sebagai 

Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat 

di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.  

 

1. Kondisi Internal 

Kekuatan : 

1) Adanya Peraturan Perundang-Undangan 

2) Adanya Visi, Misi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran, Program Dan    Kegiatan 

3) Adanya Kewenagan, Tugas Pokok Dan Fungsi 

4) Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur 

5) Adanya Sistem, Struktur Kelembagaan Dan Prosedur 

6) Adanya Tata Naskah Dinas, Tata Laksana Dan Hubungan Kerja Antar 

Lembaga 

7) Adanya Peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah  
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8) .Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang  

Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Kecamatan. 

 

Kendala/Kelemahan : 

1) Rendahnya kualitas sumberdaya aparatur 

2) Kurang adanya kesesuaian job specification dan job description (uraian 

tugas dan tanggung jawab) 

3) Belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

4) Belum adanya standar pelayanan minimal 

5) Belum efektif dan efisiennya pengelolaan barang inventaris 

6) Rendahnya pemahaman iptek. 

7) Terbatasnya dana 

8) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan 

pemerintahan 

9) Masih lemahnya pengelolaan kegiatan 

10) Belum efektifnya pengendalian, pengelolaan, pengawasan, 

pengevaluasian dan pelaporan 

11) Rendahnya kualitas, sistem dan prosedur dan standardisasi adminitrasi 

perkantoran 

Kurang optimalnya manajemen kearsipan 

 

2.  Kondisi Eksternal 

Peluang 

1) Pengembangan dan pemanfaatan iptek. 

2) Pengoptimalan anggaran belanja langsung dan tidak    langsung 

3) Optimalisasi belanja modal 

4) Adanya koordinasi antar lembaga 

5) Adanya reformasi dibid. Adm publik 

6) Adanya budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja yang tinggi 

7) Adanya prioritas pembangunan 

8) Adanya reformasi birokrasi dengan agenda utama penyelenggaraan Negara 

yang professional 
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Pengembangan dan pemanfaatan E-Government dan sistem informasi 

manajemen 

 

Tantangan : 

1) Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan publik 

2) Komersialisasi pelayanan publik 

3) Belum efektifnya mekanisme pengawasan pemeriksaan 

4) Tingginya tingkat beban kerja aparatur 

5) Globalisasi informasi 

6) Persaingan pelayanan internal, internasional dan publik antar daerah 

7) Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah 

8) Adanya regulasi evaluasi dan pelaporan yang belum konsisten 

 

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diintegrasikan dengan 

mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut : 

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang 

1) Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas 

kordinasi di  wilayah Kecamatan Pangkalan Koto Baru; 

2) SDM yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan 

kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari; 

3) Merealisasikan anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dokumen 

penetapan anggaran; 

4) Penegakan disiplin dan peraturan di lingkungan tempat bekerja; 

5) Optimalisasi pemanfaat IPTEK dalam pelaksanaan tupoksi serta uraian 

tugas Kelembagaan dengan susunan, tata laksana dan kedudukan yang 

mengatur tupoksi kecamatan secara tegas dan jelas. 

 

2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang : 

1) Memberdayakan aparatur kecamatan dengan pengembangan IPTEK dalam 

pelaksanaan Tupoksi serta uraian tugas 

2) Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung, koordinasi. 

3) Fokus terhadap prioritas pembangunan daerah. 

4) Peningkatan kualitas, sistem prosedur dan standardisasi pelayanan 

administrasi perkantoran. 
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5) Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan – pelatihan; 

6) Menyusun rencana  kebutuhan sarana dan prasarana; 

7) Meningkatkan kordinasi tingkat Kecamatan 

 

3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman 

1) Menerapkan pelayanan prima 

2) Menyiapkan bahan pengklarifikasian dalam rangka pengawasan dan 

pengendalian 

3) Cepat tanggap terhadap situasi terkini baik ditengah masyarakat maupun 

lingkungan birokrasi. 

4) Bekerja dengan penuh pengabdian untuk melayani masyarakat 

5) Disiplin dan konsisten dalam pengendalian dan pelaporan. 

6) Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Nagari; 

7) Bekerja sama dengan Dinas Instansi terkait dalam penerapan tekhnologi  tepat 

guna; 

8) Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta  meningkatkan 

kinerja Pemerintah Kecamatan; 

 

 4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman 

1) Singkronisasi penyelenggaraan pemerintahan 

2) Mendorong pemberdayaan masyarakat dan nagari 

3) Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur 

4) Penerapan standar pelayanan minimal 

5) Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh; 

6) Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah 

Nagari; 

7) Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas; 

8) Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang terkait 

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

Dengan telah dilantiknya bupati terpilih pada tanggal 17 Februari 2016 maka 

kebijakan yang akan dituangkan dalam renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru  ini 

mengacu dan mempedomani Visi dan Misi Bupati, Visi tersebut adalah: 
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Sedangkan Misinya adalah : 

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera dan dinasmis 

yang „mantap berlandaskan iman dan taqwa yang telah dirumuskan diatas adalah 

melalui 6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:  

 

1.  Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.  

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan 

reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi 

daerah.  

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.  

4.  Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.  

5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis 

jorong.  

6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis 

perjuangan.  

 

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Kabupaten. 

Ruang lingkup dari RPJMD yang terkait denggan Visi, Misi, tujuan, sasaran 

dan arah kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota.   

 
1. Ruang Lingkup RPJMD Tahun 2016-2021 meliputi penjabaran Visi, Misi,   

Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis 

Bupati disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat 

indikatif.  

2. RPJMD Tahun 2016-2021 dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja 

Bupati pada akhir masa jabatan dan menjadi pedoman Penyusunan Rencana 

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.  

 

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis 

Terdapat kendala perencanaan dan penganggaran secara umum dan spesifik. 

Kendala umum, yaitu: 

”Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota  

Sejahtera dan Dinamis  

“Yang Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa” 
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1 Lemahnya koordinasi dalam pengelolaan data dan informasi sehingga tidak 

tepat sasaran. 

2 Lemahnya keterkaitan proses perencanaan, proses penganggaran dan proses 

politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen 

anggaran. 

3 Kurangnya keterlibatan masyarakat warga (civil society). 

4 Lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian (safeguarding). 

5 Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

6 Ketergantungan pada sumberdana dari donor dan lembaga internasional. 

Permasalahan yang terkait dengan struktur program dan kegiatan perencanaan 

dan penganggaran antara lain adalah : 

 Pelaksanaan (operasional) perencanaan yang diwujudkan dalam bentuk 

program, cenderung disusun dengan pendekatan input based. 

 Program digunakan oleh beberapa Kementerian Negara/Lembaga. 

 Program memiliki tingkatan kinerja yang terlalu luas. 

 Program memiliki tingkatan yang sama atau lebih rendah dibandingkan 

kegiatan.  

Tantangan Perencanaan Pembangunan: 

 Menghadapi dinamika perubahan serta kompleksitas permasalahan pembangunan 

nasional tersebut di atas, maka Standar Perencanaan Pembangunan Nasional 

dituntut untuk mampu; 

 Mengalokasikan sumberdaya pembangunan kedalam kegiatan-kegiatan melalui 

kelembagaan-kelembagaan dalam konteks untuk mencapai masa depan yang 

diinginkan; 

 Fleksibel dengan horizon perencanaan yang ditetapkan, sehingga tidak terlalu 

kaku dengan penerapan konsep pembangunan jangka pendek, menengah dan 

panjang; 

 Memperluas dan mendiseminasikan kemampuan perencanaan ke seluruh lapisan 

masyarakat. 

Pengendalian Pelaksanaan Rencana : 

 Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan 

rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing; 
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 Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang 

melekat pada masing-masing Kementerian/Lembaga/ SKPD. 

 Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin 

tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana 

dilakukan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana 

tersebut. 

 Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan 

pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan 

kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan 

kewenangannya. 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana : 

 Merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis 

mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian 

sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan; 

 Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum 

dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup 

masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak 

(impact); 

 Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat 

maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan 

yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya; 

Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, 

baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi 

kinerja.  
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BAB IV 

VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

4.1  Visi dan Misi SKPD 

Visi dapat kita anggap sebagai koridor untuk memberi arah yang jelas 

dalam mencapai suatu tujuan. Visi merupakan cara pandang kedepan (forward 

outlooking) kemana arah dan apa yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang 

ditentukan, karena visi Kantor Camat Pangkalan Koto Baru merupakan pendukung 

terwujudnya visi dan misi Kabupaten maka ditetapkan visi Kantor Camat Pangkalan 

Koto Baru sebagai berikut : 

Visi : ” “TERWUJUDNYA PELAYANAN, KOORDINASI, FASILITASI PEMERINTAHAN, 

PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN PANGKALAN KOTO 

BARU”.”. 

  

Misi   :  

1. Meningkatkan Kwalitas Sumber Daya Apatatur Kecamatan Pangkalan Koto 

Baru guna menciptakan pemahaman terhadap uraian tugas sehingga tercipta 

pelayanan dan koordinasi yang optimal. 

2. Melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan yang baik di Kecamatan dan 

Nagari 

3. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi terhadap 

Pemerintahan Nagari serta lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah 

kerja. 

4. Menyelenggarakan pembinaan Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut 

serta dalam perencanaan pembangunan di lingkup Kecamatan. 

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung kegiatan yang berbasis 

kepada pengembangan potensi Kecamatan Pangkalan Koto Baru dibidang 

Perkebunan, Pertambangan dan komoditi lain sebagai spesifikas dan 

kekhususan yang ada. 
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4.2  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi akan 

dicapai atau dihasilkan dalam interval waktu tertentu dan bersifat idealistk, 

mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan 

kearah yang lebih baik yang akan menjadi arah perjalan pemerintahan dengan 

berdasarkan kriteria, aksesbilitas dan kewenangan yang mudah dipahami berbagai 

pihak 

Sebagaimana ditetapkan untuk mencapai keberhasilan ditetapkan tujuan 

sebagai berikut : 

1. Meningkatnya kepuasaan masyarakat dalam pelayanan publik di Kecamatan  

2.  Meningkatnya pembangunan yang aspiratif di Kecamatan 

3. Meningkatnya penguatan pemerintahan nagari dan kelembagaan nagari 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai 

melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan. 

Keberhasilan mencapai berbagai sasaran sangat penting ditinjau dari : 

1.     Meningkatnya indeks kepuasaan masyarakat 

2.     Terwujudnya aspirasi masayarakat dalam pembangunan daerah 

3.     Peningkatan kompetensi aparatur nagari 

4.     Peningkatanan peran serta kelembagaan dalam pembagunan daerah 

Agar bernilai efektif, sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, 

menantang, namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil. Sasaran operasional 

tahunan adalah pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan oleh Kantor Camat 

Pangkalan koto Baru dalam mewarnai peranannya terhadap pencapaian visi dan misi 

yang telah dirumuskan.                                                                                       

 

 

4.3   Strategi dan Kebijakan SKPD. 

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif 

untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pangkalan koto Baru adapun strategi 

Kecamatan Pangkalan koto Baruyaitu : 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 

2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan 

3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur 
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4. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Nagari 

5. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah 

6. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan 

7. Memf kegiatan kelembagaan masyarakat dalam rangka peningkatan peran 

kelembagaan dalam pembangunan 

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mancapai tujuan 

dalam jangka waktu 5 tahun. Kebijakan – kebijakan Kecamatan Pangkalan koto Baru 

yaitu : 

1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran; 

2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan; 

3. Mengoptimalkan kinerja pelaksanan kegiatan Pemerintah Kecamatan; 

4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Nagari; 

5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah; 

6. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan. 
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Tabel 4.1 

 

 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD 

 

 
          
NO TUJUAN SASARAN 

INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Meningkatnya 
Kepuasan 
Masyarakat 
dalam pelayanan 
publik di 
kecamatan 

Meningkatnya 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

-Nilai  Hasil Survey 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
meningkat 

75 78 80 82 83 85 

2. 

Meningkatnya 
Pembangunan yg 
aspiratif di 
Kecamatan 

Terwujudnya 
aspirasi 
masyarakat   
dalam 
Pembangunan 
Daerah 

- Jumlah Usulan 
Prioritas  Musrenbang 
Nagari yang 
diakomodir dalam 
RKPD 

5 5 10 15 20 25 

3. 

Meningkatnya 
Penguatan 
pemerintahan 
nagari dan 
Kelembagaan 

Nagari 

Peningkatan 
kompetensi 
aparatur 
Nagari  

Persentase Nagari 
yang menyelesaikan 
APB Nagari tepat 
waktu 50% 75% 75% 80% 90% 100% 
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Peningkatan 
peran serta 
kelembagaan 
dalam 
pembangunan 
daerah 

Jumlah kelembagaan 
masyarakat yang aktif 
di Kecamatan  5 

Organis
asi 

6 
Organis

asi 

6 
Organis

asi 

7 
Organi

sasi 

 8 
Organ
isasi 

8 
Organi

sasi 
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            BAB V  

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK 

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang 

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 

pembangunan daerah (Permendagri No 54 Tahun 2010). 

Program dapat diartikan sebagai kumpulan dari kegiatan yang sejenis 

dalam rangka mencapai sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Kebijakan tidak memiliki arti tanpa direalisasikan dalam bentuk program dan 

kegiatan. 

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 

program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang 

berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

Dalam satu kegiatan, bisa terdiri dari beberapa tindakan (sub kegiatan) 

yang satu sama lain saling memperkuat dan biasanya terstruktur dalam satu kesatuan 

indikator pencapaian kegiatan atau disebut indikator kinerja untuk kegiatan. 

V.1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran. 

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh 

program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas 

pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. 

Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan 

administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan 

pengolahan administrasi barang daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan 

kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari 

sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. 

Kegiatannya adalah sebagai berikut: 

a) Penyediaan jasa surat menyurat; 
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Kegiatan penyediaan jasa surat menurat merupakan kegiatan komunikasi 

antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi 

pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat 

sebagai dokumen komunikasi resmi SKPD yang berbentuk arsip dinamis 

dan statis. 

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik ; 

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran 

dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasakomunikasi, smber daya 

air dan listrik SKPD yang disediakan pihak pemberi jasa. 

c) Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; 

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran 

dalam memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. 

d) Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; 

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran 

dalam memenuhi kebutuhan dan pemeliharaan kendaraan dinas. 

e) Penyediaan jasa administrasi keuangan; 

Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk  

memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan 

kegiatan SKPD untuk satu tahun anggaran berjalan. 

f) Penyediaan jasa kebersihan kantor; 

Untuk pelaksanaan suatu administasi perkantoran yang dinamis diperlukan 

suatu kenyamanan dalam pelaksanaan administrai perkantoran, oleh karena 

itu pemenuhan kebersihan kantor sebagai pendukung program pelayanan 

administrasi perkantoran merupakan tujuan kegiatan ini. 

g) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; 

Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja yang 

memadai dan siap pakai sebagai penunjang pelasanaan pelayanan 

administrasi perkantoran. Maka berkenaan hal tersebut indikator hasil yang 

diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan peralatan alat kerja sebagai 

sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran. 
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h) Penyediaan alat tulis kantor; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis 

kantor untuk personil SKPD dalam pelaksanaan pelayanan administrasi 

perkantoran. 

i) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang 

cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan 

dan belanja daerah sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan 

kebutuhan penggandaan/copy beberapa dokumen sesuai kebutuhan. 

j) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 

Kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi 

perkantoran yang memadai. Imdikator hasil dari kegiatan ini adalah 

terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dalam gedung 

perkantoran. 

k) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersesdianya peralatan dan perlengkapan 

kantor sebagai pendukung sarana pelatanan administrasi perkantoran. 

l) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan 

perundang-undangan sebagai pendukung administrasi perkantoran. 

m) Penyediaan Makanan dan Minuman; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jamuan makan dan 

minum untuk tamu-tamu dinas dan rapat dinas yang dilaksanakan di SKPD 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Daerah. 

n) Rapat- Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah 

Bentuk kegiatan ini mengarah pada belanja perkalanan dinas personil 

SKPD yang mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan dalam dan 

luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.  
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V.2 Program peningkatkan sarana prasarana aparatur 

Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana 

prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan 

sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrai perkantoran, maka 

indikator indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan 

sarana prasarana SKPD dalam menunjang operasional pelayanan administrasi 

perkantoran. Adapun kegiatan yan gakan dilaksanakannya adalah: 

a) Pembangunan Gedung Kantor; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya penambahan ruangan 

dan aula. 

b) Pengadaan kendaraan dinas/operasional; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas/sarana 

transportasi. 

c) Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan gedung 

kantor. 

d) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan gedung kantor 

yang memadai. 

e) Pengadaan Mebeleur; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana mebeleur. 

f)   Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya keadaan gedung 

kantor sebagai sarana pelayanan administri perkantoran. 

g) Pemeliharaan/rutin berkala kendaraan dinas operasional; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharaanya kendaraan 

dinas/operasional SKPD dalam menunjang pelaksanaan administrasi 

perkantoran demi percepatan mobilisasi operasional personil SKPD.  
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h) Pemeliharaan/rutin berkala peralatan gedung kantor; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan gedung 

kantor.  

i)     Rehab sedang/berat rumah dinas camat; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya rumah dinas yang 

layak huni.  

j)     Rehab sedang/berat rumah gedung kantor; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor yang 

layak.  

 

V.3  Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Program ini mengarah pada peningkatan disiplin kinerja personil. 

Indikator hasil program ini adalah meningkatnya kredibilitas kedisiplinan aparatur. 

Kegiatannya adalah : 

a) Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Pegawai; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas pegawai 

kecamatan. 

b) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu 

Indikator Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian khas daerah. 

 

 V.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang handal dan profesional maka 

diperlukan sumber daya manusia yang mampu berkompeten dalam mengimbangi 

tuntutan the clean governance dan the good governance dalam rangka mewujudkan 

visi dan misi. Maka indikator hasil dari program ini diharapkan menghasilkan suatu 

oprganisasi yang berdedikasi dan memiliki sumber daya manyusia yang baik sebagai 

kekuatan internal dalam menghadapi tantangan kemajuan. Kegiatannya adalah : 

a) Pendidkan dan pelatihan formal 

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia maka diperlukan 

pelatihan pelatihan dan pendidikan formal dibidang pengelolaan keuangan 

daerah serta bidang pemerintahan lainnya.  Indikator hasil dari kegiatan ini 
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adalah terpenuhinya SDM yang mampu dan mempunyai keahlian dibidang 

pengelolaan keuangan daerah dan bidang pemerintahan pada umumnya. 

b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan; 

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia maka diperlukan bimtek 

peraturan perundang-undangan bagi aparatur nagari dan kecamatan. 

 

V.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

    Kegiatannya adalah : 

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan bulanan, 

LAKIP, PK Kecamatan. 

 

V.6  Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 

    Kegiatannya adalah : 

a) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemberdayaan 

kegiatan lembaga dan organisasi. 

b) Pembinaan PKK; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan PKK 

kecamatan dan nagari. 

 

V.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 

Kegiatannya adalah : 

a) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.  

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pelaksanaan 

musrenbang Nagari dan Kecamatan. 

 

V.8 Program pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; 

Kegiatannya adalah : 

a) Bimbingan supervise dan pengawasan dana desa. 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyaluran dana 

nagari sesuai peraturan per UU an yang berlaku. 
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V.9 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; 

Kegiatannya adalah : 

a) Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu PATEN. 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya system informasi 

pendukung pelaksanaan PATEN. 

V.10 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 

Capaian dari program ini yaitu meningkatnya peran kecamatan dalam 

pemberdayaan masyarakat. Adapun keluaran dari program ini adalah 

tersalurkannya bantuan dari kecamatan kepada masyarakat dalam hal atau 

kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kegiatannya adalah: 

a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

Indikator hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpantaunya kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di kecamatan. 

b) Pengendalian Keamanan Lingkungan; 

Indikator hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpantaunya keamanan 

masyarakat. 

 

Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan 

pendanaan indikatif Kecamatan Pangkalan koto Barudapat dilihat pada tabel 

5.1. 
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Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

        

       

 
  

                

TUJUAN SASARAN 

Indikato
r 

Sasara
n 

Kode 
Program 

dan 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(Outcome) 

dan 
Kegiatan 
(Output) 

Data 
Capaia
n pada 
Tahun 
Awal 

Perenc
anaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kinerja 
SKPD 

Penanggung 
Jawab 

Lokasi Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 
Kondisi Kinerja Pada 
Akhir periode Renstra 

SKPD 

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

1 2 3 4 5 6 
7     8 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Meningkatn
ya 

Kepuasan 
Masyarakat 

dalam 
pelayanan 
publik di 

kecamatan 

  -Nilai  
Hasil 

Survey 
Indeks 
Kepuas

an 
Masyara

kat 
(IKM) 

meningk
at 

1.
0
1 

0
1 

0
1 

  Program 
Pelayanan 
Administr
asi 
Perkantor
an 

    45.82 %   16.22 %   17.88 %   19.80 %   21.95 %   24.63 %     %       

1.
0
1 

0
1 

0
1 

0
1 

Penyediaa
n Jasa 
Surat 
Menyurat 

Terpenuhin
ya 
kelengkapa
n surat 
menyurat 

100% 19.70 % 780,000 14.97 % 2,760,
000 

18.21 % 3,060,00
0 

20.00 % 3,360,
000 

21.79 % 3,660
,000 

23.57 % 3,960,
000 

100.00 % 16,800,0
00 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

0
1 

0
1 

0
2 

Penyediaa
n Jasa 
Komunikasi
, Sumber 
Daya Air 
dan Listrik 

Terpenuhin
ya 
kebutuhan 
telepon, 
listrik dan 
internet 

89.55% 71.11 % 32,000,000 16.39 % 35,000
,000 

19.05 % 40,000,0
00 

21.43 % 45,000
,000 

21.43 % 45,00
0,000 

21.43 % 45,000
,000 

100.00 % 210,000,
000 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

0
1 

0
1 

0
7 

Penyediaa
n Jasa 
Administra
si 
Keuangan 

Terlaksana
nya 
administras
i keuangan 
yang baik 

100% 64.00 % 112,000,000 16.15 % 135,00
0,000 

18.42 % 140,000,
000 

19.08 % 145,00
0,000 

21.71 % 165,0
00,00

0 

23.03 % 175,00
0,000 

100.00 % 760,000,
000 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 
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1.
0
1 

0
1 

0
1 

0
8 

Penyediaa
n Jasa 
Kebersihan 
Kantor 

Terlaksana
nya 
pembersih
an dan 
penataan 
kantor 

100% 37.50 % 1,500,000 17.31 % 2,000,
000 

16.67 % 2,500,00
0 

20.00 % 3,000,
000 

23.33 % 3,500
,000 

26.67 % 4,000,
000 

100.00 % 15,000,0
00 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

0
1 

0
1 

0
9 

Penyediaa
n Jasa 
Perbaikan 
Peralatan 
Kerja 

Terpelihara
nya 
peralatan 
kerja 

100% 34.00 % 8,500,000 17.42 % 9,000,
000 

14.81 % 12,000,0
00 

18.52 % 15,000
,000 

24.69 % 20,00
0,000 

30.86 % 25,000
,000 

100.00 % 81,000,0
00 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

0
1 

0
1 

1
0 

Penyediaa
an Alat 
Tulis 
Kantor 

Tersediany
a  dan 
terpenuhin
ya ATK 

100% 46.67 % 7,000,000 16.08 % 9,000,
000 

17.12 % 9,500,00
0 

18.02 % 10,000
,000 

21.62 % 12,00
0,000 

27.03 % 15,000
,000 

100.00 % 55,500,0
00 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

0
1 

0
1 

1
1 

Penyediaa
n Barang 
Cetakan 
dan 
Pengganda
an 

Tersediany
a barang 
cetakan 
dan 
pengganda
an 

100% 66.67 % 8,000,000 16.22 % 8,500,
000 

18.37 % 9,000,00
0 

19.39 % 9,500,
000 

20.41 % 10,00
0,000 

24.49 % 12,000
,000 

100.00 % 49,000,0
00 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

0
1 

0
1 

1
2 

Penyediaa
n 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Pen
erangan 
Bangunan 
Kantor 

Tersediany
a 
komponen 
instalasi 
listrik 

100% 57.14 % 2,000,000 14.29 % 2,000,
000 

17.86 % 2,500,00
0 

21.43 % 3,000,
000 

21.43 % 3,000
,000 

25.00 % 3,500,
000 

100.00 % 14,000,0
00 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

0
1 

0
1 

1
3 

Penyediaa
n Peralatan 
dan 
Perlengkap
an Kantor 

Terpenuhin
ya 
peralatan 
dan 
perlengkap
an kantor 

100% 9.04 % 4,700,000 18.78 % 46,000
,000 

19.59 %         
48,000,0
00  

20.00 % 49,000
,000 

20.41 % 50,00
0,000 

21.22 % 52,000
,000 

100.00 % 245,000,
000 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

0
1 

0
1 

1
5 

Penyediaa
n Bahan 
bacaan 
dan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Terpenuhin
ya bahan 
bacan 
perundang-
undanga 

100% 26.09 % 1,200,000 15.79 % 3,000,
000 

17.89 %          
3,400,00
0  

20.00 % 3,800,
000 

22.11 % 4,200
,000 

24.21 % 4,600,
000 

100.00 % 19,000,0
00 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 
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1.
0
1 

0
1 

0
1 

1
7 

Penyediaa
n Makanan 
dan 
Minuman 

Tersediany
a makanan 
dan 
minuman 
tamu dan 
rapat 

100% 40.00 % 11,000,000 14.22 %         
15,000

,000  

17.06 %         
18,000,0

00  

18.96 %       
20,000

,000  

23.70 %       
25,00
0,000  

26.07 %       
27,500

,000  

100.00 % 105,500,
000 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

0
1 

0
1 

1
8 

Rapat-
rapat 
Koordinasi 
dan 
Konsultasi 
ke Luar 
Daerah 

Terlaksana
nya tugas 
dinas dan 
perjalanan 
dinas 

100% 77.96 % 140,320,000 17.05 %       
139,79
1,000  

19.52 % 160,000,
000 

20.74 % 170,00
0,000 

20.74 % 170,0
00,00

0 

21.96 % 180,00
0,000 

100.00 % 819,791,
000 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

0
1 

0
2 

  Program 
Peningkat
an Sarana 
dan 
Prasarana 
Aparatur 

      %     %     %     %     %     %     %   Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

0
1 

0
2 

0
5 

Pengadaan 
Kendaraan 
Dinas/Oper
asional 

Tersediany
a 
kendaraan 
bermotor 
yang 
memadai 

100% 25.00 %          
15,000,000  

33.33 %         
60,000

,000  

0.00 %                       
-  

0.00                       
-  

33.33 %       
60,00
0,000  

33.33 %       
60,000

,000  

100.00 % 180,000,
000 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

0
1 

0
2 

1
0 

Pengadaan 
Meubeular 

terpenuhin
ya 
kebutuhan 
sarana 
meubeulair 

100% 12.00 %           
4,800,000  

13.33 %         
20,000

,000  

16.67 % 25,000,0
00 

20.00 % 30,000
,000 

23.33 % 35,00
0,000 

26.67 % 40,000
,000 

100.00 % 150,000,
000 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 
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1.
0
1 

0
1 

0
2 

2
2 

Pemelihara
an 
Rutin/Berk
ala Gedung 
Kantor 

Terpelihara
nya 
gedung 
kantor  

100% 27.14 %          
40,710,000  

31.25 %       
250,00
0,000  

18.75 % 150,000,
000 

25.00 % 200,00
0,000 

6.25 % 50,00
0,000 

18.75 % 150,00
0,000 

100.00 % 800,000,
000 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

0
1 

0
2 

2
4 

Pemelihara
an 
Rutin/Berk
ala 
Kendaraan 
Dinas/ 
Operasiona
l 

Terpelihara
nya 
kendaraan 
dinas 

100% 82.50 %          
82,500,000  

18.71 %         
88,750

,000  

19.08 % 90,500,0
00 

20.03 % 95,000
,000 

21.09 % 100,0
00,00

0 

21.09 % 100,00
0,000 

100.00 % 474,250,
000 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

1
0 

0
3 

  Program 
Peningkat
an Disiplin 
Aparatur 

      %     %     %     %     %     %     %   Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

0
1 

0
3 

0
2 

Pengadaan 
Pakaian 
Dinas 
Beserta 
Perlengkap
annya 

Tersediann
ya pakaian 
dinas bagi 
pegawai 

100% 57.14 %          
20,000,000  

17.86 %         
25,000

,000  

17.86 %         
25,000,0

00  

17.86 % 25,000
,000 

21.43 %       
30,00
0,000  

25.00         
35,000

,000  

100.00 % 140,000,
000 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

1
0 

0
5 

  Program 
Peningkat
an 
Kapasitas 
Sumber 
Daya 
Aparatur  

      %     %     %     %     %     %     %   Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 
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1.
0
1 

0
1 

0
5 

0
1 

Pendidikan 
dan 
Pelatihan 
Formal 

Terlaksana
nya 
pelatihan 
bagi 
Aparatur 
Kecamatan 

100% 16.20 %           
8,100,000  

0.00 %         
16,142

,000  

0.00 %         
35,000,0

00  

0.00 %       
40,000

,000  

0.00 %       
46,00
0,000  

0.00 %       
50,000

,000  

100.00 % 187,142,
000 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

0
1 

0
6 

  Program 
Peningkat
an 
Pengemba
ngan 
Sistem 
Pelaporan 
Capaian 
kinerja 
dan 
Keuangan 

      %     %     %     %     %     %     %   Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

0
1 

0
6 

0
1 

Penyusuna
n Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
realisasi 
kinerja 
SKPD 

Tersediany
a laporan 
bulanan, 
Semester, 
LAKIP, PK, 
Renja dsb 

100% 60.00 %          
12,000,000  

16.29 %         
14,500

,000  

19.66 %         
17,500,0

00  

20.79 %       
18,500

,000  

20.79 % 18,50
0,000 

22.47 % 20,000
,000 

100.00 % 89,000,0
00 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 
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1.
0
1 

0
1 

2
3 

   Program 
Optimalisa
si 
pemanfaat
an 
teknologi 
informasi 

      %     %     %     %     %     %     %   Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

0
1 

2
3 

0
6 

Penyeleng
garaan 
Pelayanan 
Administra
si Terpadu 
Kecamatan                
( PATEN ) 

terlaksanan
ya 
pengadaan 
perangkat 
teknologi 
informasi 

100% 0.00 %   17.89 % 84,875
,000 

18.95 %         
89,875,0
00  

20.00 % 94,875
,000 

21.05 % 99,87
5,000 

22.11 % 104,87
5,000 

100.00 % 474,375,
000 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Meningkatn
ya 

Pembangu
nan yg 

aspiratif di 
Kecamatan 

Terwujudny
a aspirasi 

masyarakat   
dalam 

Pembangu
nan 

Daerah 

- Jumlah 
Usulan 
Prioritas  
Musren
bang 

Nagari 
yang 

diakomo
dir 

dalam 
RKPD 

1.
0
1 

0
1 

1
7 

  Program 
Peningkat
an 
partisipas
i 
masyarak
at dalam 
membang
un desa 

      %     %     %     %     %     %     % 

  

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

0
1 

1
7 

0
2 

Pelaksana
an 
Musyawara
h 
pembangu
nan Desa 

terfasilitasi
nya 
kegiatan 
Musremba
ng Nagari, 
Kecamatan 
dan nagari 

100% 88.50 %          
30,976,000  

0.00 % 15,850
,000 

0.00 % 20,000,0
00 

0.00 % 25,000
,000 

0.00 % 30,00
0,000 

0.00 % 35,000
,000 

100.00 % 125,850,
000 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Meningkatn
ya 

Penguatan 
pemerintah
an nagari 

dan 
Kelembaga
an Nagari 

Peningkata
n peran 

serta 
kelembaga
an dalam 

pembangu
nan daerah 

Jumlah 
kelemba

gaan 
masyara
kat yang 
aktif di 

Kecama
tan  

1.
0
1 

1
0 

1
5 

  Program 
Peningkat
an 
Keberdaya
an 
Masyaraka
t 
Pedesaan 

      %     %     %     %     %     %     %   Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 
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1.
0
1 

0
1 

1
5 

0
1 

Pemberday
aan 
Lembaga 
dan 
Organisasi 
Masyarakat 
Perdesaan 

terfasilitasi
nya 
kegiatan 
lembaga 
dan 
organisasi 
masyarakat 
di 
kecamatan 

100% 10.00 %           
9,500,000  

0.00 % 0 35.42 % 170,000,
000 

19.79 % 95,000
,000 

25.00 % 120,0
00,00

0 

19.79 % 95,000
,000 

100.00 % 480,000,
000 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Peningkata
n 

kompetensi 
aparatur 
Nagari  

Persent
ase 

Nagari 
yang 

menyele
saikan 
APB 

Nagari 
tepat 
waktu 

1.
0
1 

0
1 

2
4 

   Program 
Menginten
sifikasikan 
Penangan
an 
Pengadua
n 
Masyaraka
t 

      %     %     %     %     %     %     %   Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

0
1 

2
4 

0
3 

Monitoring, 
Evaluasi 
dan 
Pelaporan. 

Terwujudny
a 
keamanan 
dan 
kenyamana 
lingkungan 

100%   %   13.82 % 51,900
,000 

15.16 %         
56,900,0
00  

16.49 % 61,900
,000 

26.60 % 99,87
5,000 

27.93 % 104,87
5,000 

100.00 % 375,450,
000 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

1.
0
1 

0
1 

3
6 

  Program 
Pembinaa
n dan 
Pengawas
an 
Penyeleng
garaan 
Pemerinta
han Nagari 
dan 
Peningkat
an 
Pelayanan 
Publik 

      %     %     %     %     %     %     %   Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 
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       100%   %   6.71 % 23,000
,000 

11.66 %         
40,000,0
00  

21.87 % 75,000
,000 

24.78 % 85,00
0,000 

34.99 % 120,00
0,000 

100.00 % 343,000,
000 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

      2 Bimbingan 
Supervisi 
dan 
Pengawas
an Dana 
Nagari 

Terlaksana
nya 
Pembinaan 
dan 
Pengawas
an 

100%   %   7.69 % 25,000
,000 

13.85 %         
45,000,0
00  

23.08 % 75,000
,000 

26.15 % 85,00
0,000 

29.23 % 95,000
,000 

100.00 % 325,000,
000 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

      3 Patroli 
Siaga 
Ketertiban 
Umum dan 
Ketentrama
n 
Masyarakat 

Terlaksana
nya 
Pembinaan 
dan 
Pengawas
an 

100%   %   7.88 % 24,000
,000 

14.94 %         
45,500,0
00  

21.35 % 65,000
,000 

24.63 % 75,00
0,000 

31.20 % 95,000
,000 

100.00 % 304,500,
000 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

      4 Monitoring, 
Evaluasi 
dan  
Pelaporan 
Kegiatan 
Sosial, 
Raskin dan 
Kesejahter
aan Sosial 
Lainnya 

Terlaksana
nya 
Pembinaan 
dan 
Pengawas
an 

100% 0.00 %   8.16 % 24,000
,000 

11.90 %         
35,000,0
00  

22.11 % 65,000
,000 

25.51 % 75,00
0,000 

32.31 % 95,000
,000 

100.00 % 294,000,
000 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 

Kecamatan 
Pangkalan 
Koto Baru 
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BAB IV 

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT  DAERAH 

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 

 

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif 

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur 

dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat 

kinerja suatu program yang dijalankan Unit Kerja. Adapun Indikator Kenerja 

Kecamatan Pangkalan koto Barudapat dilihat pada tabel di bawah ini  ( tabel 6.1 ): 

 

Tabel 6.1 

  Indikator Kinerja  Kecamatan Pangkalan Koto Baru 

Kabupaten Lima Puluh Kota  

 

  yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021  

    

  

     

 

 

SASARAN 
INDIKATOR 
SASARAN 

Kondis
i 

kinerja 
pada 
awal 

period
e 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi 
Kinerja 
pada 
akhir 

periode 
RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

4 5 6 7 8 9 10 11 

Meningkat
nya Indeks 
Kepuasan 
Masyaraka
t 

-Nilai  Hasil 
Survey 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 
meningkat 

75 78 80 82 83 85 85 
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Terwujudn
ya aspirasi 
masyaraka
t   dalam 
Pembangu
nan 
Daerah 

- Jumlah 
Usulan 
Prioritas  
Musrenbang 
Nagari yang 
diakomodir 
dalam RKPD 

5 5 10 15 20 25 25 

Peningkata
n 
kompetens
i aparatur 
Nagari  

Persentase 
Nagari yang 
menyelesaik
an APB 
Nagari tepat 
waktu 

50% 75% 75% 80% 90% 100% 100% 

Peningkata
n peran 
serta 
kelembaga
an dalam 
pembangu
nan daerah 

Jumlah 
kelembagaa
n 
masyarakat 
yang aktif di 
Kecamatan  

5 
Organ
isasi 

6 
Orga
nisas

i 

6 
Organ
isasi 

7 
Organ
isasi 

 8 
Orga
nisas

i 

8 
Organ
isasi 

8 
Organis

asi 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Rencana strategi yang telah disusun ini telah diupayakan agar dapat selalu 

konsisten dengan situasi, kompetensi dan transparansi yang berlangsung artinya 

mampu disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain 

pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya 

negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional Kecamatan Pangkalan 

Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Agar terselenggaranya good government (Pemerintahan yang baik) 

tentunya diperlukan perencanaan yang baik pula dan itu merupakan prasyarat bagi 

setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai 

tujuan serta cita-cita masyarakat.  

Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota ini 

dibuat merupakan kesadaran pucuk pimpinan untuk ikut dan menentukan irama 

perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Upaya tersebut diperlukan untuk 

menjaga agar hasil pembangunan khususnya pembangunan program Kecamatan dapat 

dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kecamatan 

Pangkalan Koto Baru dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera. 

Semoga Rencana Strategis ini dapat dipergunakan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh 

Kota. 
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