RKT Kec. Pandanarum Tahun 2018	 7

KATA PENGANTAR

	Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) tidak dapat ditunda-tunda lagi jika masyarakat madani ingin diwujudkan di Negara ini. Penerapan tata pemerintahan yang baik hanya akan berhasil jika bertumpu pada empat pilar utama, yakni partisipatif, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Perencanaan kinerja tahunan (RKT) ini merupakan langkah awal dalam rangka membangun akuntabilitas di instansi pemerintah.
	Dokumen Perencanaan Kinerja tahunan Kecamatan Pandanarum Tahun 2018 Ini disusun untuk melengkapi penyajian LKj IP Kecamatan Pandanarum Tahun 2016.
	Perencanaan kinerja tahunan ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra yang akan dilaksanakan Kecamatan Pandanarum melalui berbagai kegiatan tahunan.
	Penyusun menyadari bahwa dokumen RKT ini masih jauh dari kesempurnaan, namun setidaknya merupakan upaya Pemerintah Kecamatan Pandanarum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
	Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini dan semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan manajemen pemerintahan daerah.


									Penyusun 










IKHTISAR EKSEKUTIF

Dokumen perencanaan kinerja tahunan ini menyajikan uraian tentang kinerja Kecamatan Pandanarum yang akan dicapai pada tahun 2018.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Kecamatan memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan.
Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dan sasaran yang dicapai pada tahun 2018 lebih banyak berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dari instansi di tingkat Kabupaten dan koordinasi kewilayahan, serta mempunyai core business dalam hal pelayanan kependudukan wilayah kecamatan.
Dalam tahun 2018 terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang ingin dicapai yakni, Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN, Meningkatnya jumlah PAD, Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa, Meningkatnya tertib administrasi desa, dan Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat.
Kelima sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam enam indikator kinerja utama yang akan direalisasikan dalam enam program, yaitu Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Penataan Administrasi Kependudukan dan Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.











BAB I 
PENDAHULUAN

A.	TUGAS DAN PERAN ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor : 178  Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Pandanarum mempunyai tugas “Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan”.
Sedangkan  kecamatan  Pandanarum  dalam  rangka  menyelenggarakan  tugas
pokoknya, maka kecamatan Pandanarum mempunyai fungsi :
	Penyiapan penyusunan program kegiatan kecamatan;

Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;
Pengelolaan kesekretariatan kecamatan;
Penginventarisasian permasalahan dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan;
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi Camat.
	Seiring dengan perubahan paradigma pemerintahan, maka peran kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah dalam kerangka desentralisasi.
	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, peran organisasi Kecamatan dalam struktur pemerintahan daerah adalah sebagai unsur pelaksana teknis kewilayahan, yang dalam pelaksanaan tuags pokok dan fungsinya melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber, yakni pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan, yaitu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan terhadap seluruh instansi di wilayah kecamatan, penyelenggaran ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.
	Kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yang bermakna urusan pelayanan masyarakat.
	Dengan  demikian maka peran pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan, dengan fungsi utama memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

B.	KETERKAITAN RKT DENGAN RENSTRA
		Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses perencanaan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah.
		Di dalam RKT ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, yang disusun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
Penyusunan dokumen RKT telah berpedoman pada renstra Kecamatan Pandanarum.
		Atas dasar renstra tersebut, ditetapkanlah visi dan misi Kecamatan Pandanarum.
		Visi Kecamatan Pandanarum adalah “Terwujudnya pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan dan tugas umum pemerintahan di wilayah Kecamatan Pandanarum secara berdaya guna dan berhasil guna” 
		Adapun misi Kecamatan Pandanarum adalah :
	Mewujudkan pelayanan publik/ administrasi yang berkualitas pada masyarakat;
	Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan;
	Mewujudkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan;
	Mewujudkan tertib pengelolaan administrasi kependudukan di Desa dan Kecamatan.





BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN

TUJUAN STRATEGIS

Tujuan ditetapkan sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi yang sifatnya lebih operasional. Dengan memperhatikan potensi dan kekuatan serta peluang yang ada, maka tujuan yang ditetapkan adalah :
Tujuan 1	:	Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan.
Tujuan 2	:	Terwujudnya peningkatan PAD.
Tujuan 3	:	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan desa.
Tujuan 4	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Tujuan 5	:	Terwujudnya pelayanan prima.
Adapun sasaran dari tujuan yang telah ditetapkan adalah :
Sasaran Tujuan 1 :
	Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN.

Sasaran Tujuan 2 :
	Meningkatnya jumlah PAD.

Sasaran Tujuan 3 :
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa. 

Sasaran Tujuan 4 :
	Meningkatnya tertib administrasi desa.

Sasaran Tujuan 5 :
	Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat.


SASARAN STRATEGIS DAN IKU SERTA TARGET PROGRAM KEGIATAN
POKOK.
		Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Pandanarum Tahun 2018 terdiri atas lima sasaran strategis dan enam indikator kinerja dengan target kinerja sebagaimana terdapat dalam tabel berikut :
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN
Presentase yang berijin 
25 %

Presentase non perijinan yang terlayani
100 %
Meningkatnya jumlah PAD
Presentase pelunasan PBB
100 %
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa
Presentase desa yang memiliki BUMDes
75 %
Meningkatnya tertib administrasi desa
Presentase desa yang tertib administrasi pemerintahan desa
100 %
Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
81,25

		Program dan kegiatan kecamatan Pandanarum tahun 2018 yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
	Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 6 ( enam ) kegiatan :
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
	Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
	Pemberdayaan Kecamatan
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 4 (empat) kegiatan :
	Pengadaan Peralatan gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan :
	Asistensi PATEN
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 1 (satu) kegiatan :
	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	Penataan Administrasi Kependudukan, dengan 1 (satu) kegiatan :
	Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan
	Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 1 (satu) kegiatan :
	Intensifikasi Pajak Daerah

		Secara keseluruhan terdapat 6 program dan 14 Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan Pandanarum dalam tahun 2018



BAB III
P E N U T U P

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Kecamatan Pandanarum Tahun
2018 ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 yang berguna
nantinya untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan instansi dalam mencapai
target kinerja yang telah ditetapkan.
	Perencanaan kinerja tahunan ini disusun berdasarkan renstra yang memuat tujuan dan sasaran strategis, dan disinkronkan dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD) Tahun 2017 dimana terdapat 5 sasaran strategis, 6 indikator kinerja utama, 6 program dan 14 kegiatan yang akan dilaksanakan tahun ini.
	Semoga adanya dokumen RKT ini dapat membantu menuntun aparat Pemerintah Kecamatan Padanarum melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Tahun 2018 dalam rangka tujuan, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berorientasi pada hasil ( Result Oriented Government).


						Pandanarum, 20 Januari 2017
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