
BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 

A. UMUM  
1.  Latar Belakang  

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah, dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang tata 
cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata 
cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan 
jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah 
daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang 
daerah , rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana 
kerja pemerintah daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem 
Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme 
maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah 
berdasarkan peraturan perundang – undangan tersebut, kepala BAPPEDA 
mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKPD menggunakan 
Rancangan Renja SKPD dengan Kepala SKPD, yang berfungsi sebagai 
dokumen Perencanaan Tahunan Renja SKPD ini merupakan dokumen 
rencana kinerja yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna 
mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan yang disertai 
dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja 
pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya. 

 
2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan 

Tempursari 
1. Maksud  

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tempursari adalah 
sebagai Dokumen Rencana Kinerja untuk 1 (Satu) Periode Tahun 
Anggaran 

 
2. Tujuan  

Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Kecamatan Tempursari adalah : 
Untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan 



yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu 
indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dengan prakiraan maju 
untuk Tahun Anggaran berikutnya. 

3. Landasan Hukum  
Dasar Hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu 
pada perundang – undangan sebagai berikut : 

 
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara ; 
 

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional ; 

 
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah ; 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga ; 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah ; 
 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan 
Pembangunan ; 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 
; 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah ; 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah ; 

 
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 



13. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, 
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara 
evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana 
pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan 
jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana 
pembangunan jangka panjang daerah , rencana pembangunan 
jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah 

 
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 
Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing 

 
jabatan dalam struktur organisasi  kecamatan adalah sebagai berikut: 

 
B. 1. Camat 

 
Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan 
yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan 
dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat, 
mempunyai fungsi 

 
a. Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pembinaan kehidupan kemasyarakatan di kecamatan berdasarkan 
pedoman dan kebijakan serta pelimpahan kewenangan yang 
ditetapkan Bupati ; 

 
b. Pemimpin pelaksanaan fungsi Bupati ; 

 
c. Pembantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi mengenai 

wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan 
bagi Kepala Daerah ; 

d. Pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban masyarakat ;  
e. Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;  
f. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan 
; 

 
g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada 
Bupati ; 

 
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan 

oleh Bupati. 
 
 

B. 2. Sekretariat 
 

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam 
menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan 



memberikan pelayanan teknis admnistratif dan fungsional kepada semua 
unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan 

yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : 

 
a. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat 

Kecamatan ; 
 

b. Penghimpunan secara kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana 
kegiatan Kecamatan ; 

 
c. Pelaksanaan koodinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan ;  
d. Pelaksanaan urusan Kepegawaian ;  
e. Pelaksanaan urusan Keuangan ;  
f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan ;  
g. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan 

dan kehumasan ; 
h. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat ;  
i. Pengkoordinir laporan kegiatan pelaksanaan tugas Seksi-seksi ;  
j. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ;  
k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat ;  
l. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada 
Camat ; 

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 
 
 

B.2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan 
 

Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu 
Sekretaris dalam urusan perencanaan dan pengembangan Kecamatan. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian 
Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai fungsi : 

 
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan ; 
b. Penyusunan dan penyiapan materi perencanaan ;  
c. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan Kecamatan secara 

makro ; 
 

d. Pelaksanaan analisa dan kajian peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan Kecamatan ; 

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan ; 
 
 
 



f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 
tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada 
Sekretaris ; 

 
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

 
 
 

B.2.2. Sub Bagian Umum 
 

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris 
melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan 
administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, mempunyai fungsi : 

 
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum 

; 
 

b. Penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga Kecamatan, 
surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan ; 

 
c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian dan 

kesejahteraan pegawai ; 
 

d. Pelaksanaan pengurusan, pengadaan dan inventarisasi barang 
inventaris Kecamatan ; 

 
e. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan, dan persiapan 

penyelenggaraan rapat Kecamatan ; 
 

f. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan 
Kecamatan ; 

 
g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Umum ; 

 
 

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 
tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada 
Sekretaris ; 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
 
 

B.2.3. Sub Bagian Keuangan 
 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris 
melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan 
administrasi keuangan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 

 
 



a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian 
Keuangan ; 

 
b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pembuatan rencana 

anggaran ; 
 
c. Penelitian dan pengoreksian kebenaran dokumen/bukti penerimaan 

dan pengeluaran uang ; 
 

d. Pembuatan    laporan    pelaksanaan    tugas    penyelenggaraan 
administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban. e. 

Pelaporan  pelaksanan  tugas  dan  program  kerja  Sub  Bagian 

Keuangan ; 
 

f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 
tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada 
Sekretaris ; 

 
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

 
 
 

B.3. Seksi Tata Pemerintahan 
 

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan 
pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi : 

 
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Tata 

Pemerintahan ; 
 

b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan 
dibidang Tata Pemerintahan ; 

c. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;  
d. Pengkoordinasian UPT/Instansi Pemerintah di wilayah kerjanya ;  
e. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD ;  
f. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, 

Anggota dan Pimpinan BPD di wilayah kerjanya ; 
 

g. Pelaksanaan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa 
; 

 
h. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian 

perselisihan antar desa ; 
i. Fasilitasi penataan desa/kelurahan ;  
j. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa ; 

 



k. Fasilitasi administrasi Desa/Kelurahan ;  
l. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan ;  
m. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya 

yang ada di wilayah kerjanya ; 
 

n. Pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu ;  
o. Pertimbangan pengangkatan Lurah ; 

 
p. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Tata 

Pemerintah ; 
 

q. Pemberian saran dan pertimbangan mengenal langkah-langkah dan 
tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada 
Camat ; 

 
r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

 
 

B.4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu 
Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, 
evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan 
Ketertiban Umum mempunyai fungsi : 

 
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Ketentraman 

dan Ketertiban Umum ; 
 

b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan 
dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ; 

 
c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta 

kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa ; 
 

d. Pembinaan dan penataan Ketentraman dan Ketertiban Umum, 
Perlindungan Masyarakat (LINMAS), Pengawasan Perda, Keputusan 
Bupati, Azet Kabupaten, pengaturan PK5 dan pelaksanaan 
Perundang-undangan di wilayah kerjanya ; 

 
e. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan 

Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di 
wilayah kerjanya ; 

 
f. Pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi, penataan 

pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ; 
 

g. Penghimpunan dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan 
pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ; 



 
 

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 
pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan 
masyarakat ; 

 
i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada 
Camat ; 

 
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

 
 

B.5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 
 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu 
Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, 
evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi 

 
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; 
 

b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan 
dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; 

 
c. Pelaksanaan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan 

desa/kelurahan ; 
 

d. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan 
Dasar ; 

 
e. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi 

muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan 
wanita ; 

 
f. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan 

masyarakat ; 
 

g. Penyelenggaraan Keluarga Berencana ;  
h. Penanggulangan masalah sosial ;  
i. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi ;  
j. Fasilitas kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan LSM ;  
k. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan ;  
l. Peningkatan pendapatan masyarakat desa/kelurahan ;  
m. Pemantapan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat 

desa/kelurahan ; 

 



 
n. Peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam 

pembangunan desa/kelurahan ; 
 

o. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; 

 
p. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada 
Camat ; 

q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 
 
 
 

B.6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan 
 

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu 
Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, 
evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan. Untuk 
melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan 
Pembangunan mempunyai fungsi : 

 
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi 

Perekonomian dan Pembangunan ; 
 

b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan 
dibidang Perekonomian dan Pembangunan ; 

 
c. Pelaksanaan analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana 

desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, 
pengairan dan sosial lainnya ; 

 
d. Pengkoordinasianpenyusunanbahanpembinaan/fasilitasi  

peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan 
pembangunan ; 

 
e. Pelaksanaan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan ;  
f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan 

ekonomi lemah/keluarga miskin ; 
 

g. Penganalisaan dan pengkoordinasian penyiapan sarana/prasarana 
perekonomian dan pembangunan ; 

 
h. Pengkoordinasian, penyiapan dan penyelenggaraan Musbangdes dan 

UDKP ; 
 

i. Penghimpunan dan pengolahan data perekonomian dan 
pembangunan ; 

 



 
j. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian 

dan Pembangunan ; 
 

k. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 
tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada 
Camat ; 

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 
 
 
 

B.7. Seksi Pelayanan Umum 
 

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan 
pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi : a. 
Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan 

 
Umum ; 

 
b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan 

dibidang Pelayanan Umum ; 
 

c. Pelaksanaan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang 
meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, 
pengumpulan dan analisa data indek kepuasan masyarakat, 
pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK, Akta 
Kelahiran dan/atau Surat Kenal Lahir ; 

 
d. Pengkoordinasian pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan 

sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku ; 
 

e. Penyelenggaraan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur 
tetap dalam rangka kepuasan masyarakat ; 

 
f. Penyelenggaraan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan 

dan sanitasi lingkungan ; 
 

g. Penyelenggaraan pembina sarana dan prasarana fisik pelayanan 
umum ; 

 
 

h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan 
Umum ; 

 
i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada 
Camat ; 

 
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

 



 
 

C. Struktur Organisasi 
 

Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Tempursari berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi 
dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut : 

  
CAMAT 

SARJITO WIBOWO, S.STP 
 
 
 

                 SEKRETARIS KECAMATAN 
                     

        
        

Sub Bag Umum dan Kepegawaian  Sub Bag Keuangan 
 SRI NARIYATI  SULTAN SYAFAAT, S.STP 
        

 
 
 

 

              
Seksi Pemerintahan  Seksi Pemb. Masy.  Seksi Ekbang  Seksi Yanmum  Seksi Trantibum 

SLAMET RAHMANTO      SOEGIAMAN   SLAMET HARIYONO  PAWESTRI   
               

 
 
 
 

= Garis Komando  
= Garis Koordinasi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pegawai Kecamatan Tempursari  berjumlah 13 (tiga belas) orang 
dengan daftar pegawai sebagai berikut : 

 

No Nama 
Pangkat/Gol Status Jabatan Ket  

Ruang  

      
 

        

1. SARJITO WIBOWO, S.STP Pembina Kawin Camat   
 

 19830621 200112 1 001 IV/a     
 

      
 

3. SOEGIAMAN Penata Tk.I Kawin 
Kasi Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa  

 

 19611210 198801 1 001 III/d     
 

      
 

4. SLAMET HARIONO, S.Pd Pembina Kawin 
Kasi Ekonomi dan 
Pembangunan  

 

 19630302 198606 1 002 IV/a     
 

      
 

5. SLAMET RAHMANTO Penata Kawin Kasi Pemerintahan  
 

 19650512 198603 1 016 III/c     
 

      
 

6. PAWESTRI Penata Kawin Kasi  Pelayanan umum  
 

 19720409 199602 2 001 III/c     
 

       
 

7. SRI NARIYATI Penata Muda Tk.I Kawin 
 Kasubag Umum dan 
Kepegawaian   

 

 19780509 199809 2 001 III/b     
 

      
 

8. SULTAN SYAFAAT, S.STP Penata Muda Tk.I Kawin Kasubag  
 

 19921221 201507 1 002 III/b  Keuangan   
 

      
 

      
 

9. BAMBANG ELY PURWANTO Penata Muda  Kawin Bendahara  
 

 19720525 199403 1 007 III/a    
 

       
 

10. EKO SUSILO Pengatur Kawin 
Pengadministrasi 
Umum   

 

 19631214 200701 1 009      
 

  II/c     
 

11.       
 

 SUSILO WARDOYO Pengatur Kawin 
Pengadministrasi 
Umum   

 

 19660408 200701 1 030      
 

  II/c     
 

12.       
 

   SITI MUTMAINAH Pengatur Kawin 
Pengadministrasi 
Umum   

 

 19670304 200701 2 028 II/c     
 

       
 

13. 

SAHLAN 
19740816 200906 1 001 

 
Pengatur 

II/c Kawin 
Pengadministrasi 
Umum   

 

 
 
 



D. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI 
 

Dalam merumuskan suatu kebijakan atau perencanaan sebuah organisasi 
sebagai upaya pencapaian visi dan misi, bisa dilakukan melalui 3 (Tiga) tahap. Tahap 
pertama adalah mengidentifikasi isu – isu strategis yang ada sehingga kebijakan 
tersebut dapat tepat sasaran, isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap 
perencanaan strategis Wilayah Kecamatan Tempursari dapat ditinjau dari dua faktor 
yaitu internal dan eksternal sebagai berikut : 

1. Kondisi Internal 
-  SDM aparatur Kecamatan yang belum sesuai dengan kualifikasi yang tertuang pada 

Permenpan No 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan 

-   Struktur Organisasi yang terpola  berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang 
Nomor 15 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan belum ter 

implementasikan secara penuh 

-   Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan Tempursari yang belum terkoordinasi 

dengan baik 

-   Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan 

Tempursari masih belum sepenuhnya terpenuhi 

     
 

2. Kondisi Eksternal 
- Banyak kegiatan di semua bidang di Desa yang seharusnya di monitor akan tetapi 

jumlah karyawan sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan Tempursari, sehingga 

perlu adanya penambahan karyawan 

-  Dengan perkembangan sistem penatausahaan keuangan tiap tahun yang berubah 

Desa mengalami banyak kendala dalam pengelolaannya terutama pembuatan SPJ 

-  Sebagian besar anggota BPD, LKMD dan PKK  belum berfungsi secara optimal 

perannya dalam pelaksanaan Pemerintahan di  Desa 

-  Kurangnya kesejahteraan perangkat Desa sehingga berpengaruh pada motivasi kerja. 

-  Adanya  tenaga kerja produktif dari sektor pertanian bergeser ke sektor industri 

sehingga banyak tenaga kerja muda produktif cenderung meninggalkan Desa untuk 

bekerja di kota. 
Prediksi keadaan  Kecamatan Tempursari  5 ( lima ) tahun kedepan secara 

menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut : 
 
 

E. ANALISIS SWOT 
 

Tahap kedua adalah mengelompokkan faktor-faktor atau isu-isu strategis 
tersebut sesuai sifatnya yaitui Kekuatan (Strenght), Kelemahan (Weaknes), Peluang 
(Opportunities) dan Ancaman/ hambatan (Threats) sebagai berikut : 

 
 
 
 



1.   Faktor Internal 
                   a. Kekuatan : 

-  Tersedianya SDM yang memadai sesuai dengan Permenpan No 33 Tahun 2011 

tentang Pedoman Analisis Jabatan 

- Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Lumajang Nomer 84 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati 

Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi  

Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai  kedudukan,  

tugas  pokok,  fungsi,  dan  wewenang  yang  menjadi tanggung jawab seluruh 

komponen/aparat Kantor Kecamatan Tempursari; 

- Adanya struktur organisasi yang terpola berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lumajang Nomor 15 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan 

- Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat 

- meningkatnya fungsi koordinasi di Wilayah Kecamatan Tempursari dengan baik 

 

b. Kelemahan 

-   Belum Optimalnya pemahaman tupoksi di tingkat Kecamatan dan Desa 

- Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai 

dengan adanya juklak dan juknis sehingga pengambilan keputusan dan arah 

kebijakan terkesan mengambang 

- Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang 

masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan.  Hal  ini karena 

proses dan  mekanismenya  yang  membutuhkan  siklus  waktu  yang  panjang  

dalam rangkaian  kegiatan  yang  berurutan  serta  sulitnya  menjalin  dan  

mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan. Belum 

tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat 

sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan  pembangunan yang 

komprehensif dan berkelanjutan. 

- Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan 

dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan 

- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program  program 

pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen perencanaan. 

- Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani 

secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana 

   - Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin 

banyaknya program dan kegiatan dari tingkat atas 

 

2.   Faktor Eksternal 
a.     Opportunities ( peluang ) 

-   Peningkatan pengetahuan aparatur melalui diklat / pelatihan  



-  Adanya pembinaan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi bagi Perangkat 

Desa 

- Perlu adanya sosialisasi alih teknologi tepat guna bagi generasi muda sebagai 

bekal untuk pengembangan SDM dan pengelolaan SDA yang ada lewat Dinas 

Instansi terkait sehingga mampu mendukung program kegiatan 

   - Obyek wisata di Kecamatan Tempursari merupakan sumber  potensi yang cukup 

baik untuk terus dikembangkan guna menunjang program daerah kabupaten 

lumajang. Diharapkan dengan adanya kerja sama pihak ketiga maka dapat 

menambah daya tarik obyek wisata dengan memanfaatkan sumber daya alam yang 

ada disekitarnya.  
 

b.      Threats ( ancaman ) 

-  Masih rendahnya SDM Perangkat Desa 

-  Kurang maksimalnya hasil pertanian di wilayah Kecamatan Tempursari 

-  Kurang optimalnya pengembangan obyek wisata di Kecamatan 

   Tempursari 
  
 

F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN 
 

Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan 
adalah sebagai berikut : 

 
1. Peningkatan pemahaman terhadap tugas dan fungsi terhadap masing – 

masing aparat terus dilakukan dengan cara memberikan perhatian tentang 
tugas, fungsi serta koordinasi program dan kegiatan yang akan dilakukan 
pada saat pelaksanaan apel pagi dan rapat staf ; 

2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap program dan 
kegiatan yang dilakukan ; 

 
3. Mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten ;  
4. Melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga yang ada di Kecamatan 

Tempursari dalam menyampaikan informasi mengenai Program dan 
Kegiatan di Kecamatan Tempursari ; 

 
5. Adanya sarana penunjang yang berupa anggaran untuk mendukung 

program dan kegiatan ; 
 

6. Adanya fasilitas yang berupa kendaraan operasional atau kendaraan dinas ;  
7. Melaksanakan Konferensi Dinas Tingkat Kecamatan setiap 2 (dua) Bulan 

Sekali. 
 
 



 
BAB II 

 
RENCANA STRATEGIS 

 
 

VISI DAN MISI  

2.1. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL 
KEPALA DAERAH TERPILIH 

Rumusan Visi Pembangunan Tahun 2018-2023 sebagai cerminan 

peran dan kondisi yang ingin  diwujudkan di masa depan. Hal tersebut 

sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan 

penyelenggaraan sistem pemerintahan.  Rumusan Visi yang diangkat  merupakan  

arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik selama 5 
(lima) tahun ke depan, yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang 
makmur, berdaya saing dan Bermartabat”. 

 
Misi yang ditetapkan merupakan peran strategi atau pengejewantahan yang di 

terapkan dalam mencapai Visi dimaksud.  Rumusan  Misi  yang  diangkat  

didasarkan  pada  isu-isu  strategis  di  Kabupaten Lumajang Secara garis besar 

Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai 

berikut: 

a. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih 

sejahtera dan mandiri; 

b. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis padapertanian; 

c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk 

mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean 

governance). 
Tabel 2.1 

Perumusan Penjelasan Misi RPJMD 

No. Misi Penjelasan Misi 

1. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk 
mewujudkan masyarakat yang lebih 
sejahtera dan mandiri 

Sesuai dengan UU no 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah, sebagaiman 
telah disempurnakan menajadi UU No 9 
Tahun 2015, telah diatur didalamnya tentang 
pembagian urusan pemerintah antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 
yang disebut dengan urusan pemerintahan 
konkruen yang terdiri dari urusan 
pemerintahan wajib (yang meliputi pelayanan 
dasar dan urusan pemerintahan yang tidak 
berkaitan dengan pelayanan dasar) dan 
urusan pemerintahan pilihan. 
Dengan berdasar kepada aturan tersebut 
maka, dapat dimaknai bahwa Pemerintah 
dan Masyarakat berusaha untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan 
kemandiriannya melalui pemenuhan enam 
kebutuhan wajib dasar (Pendidikan, 
kesehatan, infrastruktur/PU, permukiman, 



No. Misi Penjelasan Misi 

ketentraman dan ketertiban serta sosial) 
2. Mewujudkan perekonomian daerah  

berkelanjutan yang berbasis  pada 
pertanian, usaha mikro, dan pariwisata 

Dapat di definisikan bahwa Pemerintah dan 
masyarakat bersama-sama meningkatkan 
perekonomian daerah melalui 
pengembangan sektor pertanian, 
kewirausahaan melaui pengoptimalan usaha 
mikro dan potensi pariwisata di wilayah kerja 
pemerintah Kabupaten Lumajang 

3. Reformasi birokrasi  yang  efektif, 
profesional, akuntabel , dan transparan 
untuk mewujudkan pemerintahan yang 
baik, benar, dan bersih (good and clean 
governance) 

Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten 
Lumajang berupaya untuk meningkatkan 
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan 
yang baik, benar, dan bersih (good and clean 
governance) yang didukung dengan teknologi 
informasi 

 

 

Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan selama periode tahun 2018-2023 berdasarkan urusan 

pemerintahan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. 

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi 

kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan 

pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. 

Adapun program– program prioritas tersebut adalah : 

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

1. Pendidikan 

2. Kesehatan 

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

6. Sosial 

 

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 

1. Tenaga Kerja 

2. Pangan 

3. Lingkungan Hidup 

4. Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

7. Perhubungan 

8. Komunikasi dan Informatika 

9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

10. Penanaman Modal 

11. Kepemudaan dan Olah Raga 

12. Statistik 

13. Kebudayaan 



14. Perpustakaan 

15. Kearsipan 

 

C. Urusan Pilihan 

1. Kelautan dan Perikanan 

2. Pariwisata 

3. Pertanian 

4. Perdagangan 

5. Perindustrian 

6. Transmigrasi 

 

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 

1. Perencanaan 

2. Otoda, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan 

Persandian 
   

2.2. TELAAHAN  RENSTRA 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kantor Kecamatan 

Tempursari ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra  : 

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupaun 

Diklat penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 

2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan; 

3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanan 

pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial; 

4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang

 diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan 

pembangunan. 

 
2.3. TELAAHAN  RENCANA  TATA  RUANG  WILAYAH  DAN  KAJIAN  

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang rencana tata 

ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032, Kecamatan 
Tempursari  termasuk dalam rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten 
L u m a j a n g  sebagai  Pusat  Pelayanan  Lingkungan  (PPL)  yang  meliputi  Desa  . 
Dalam  perencanaan  sistem  jaringan  jalan  di  Kabupaten  Lumajang ,  
Kecamatan Tempursari 

Sebagai kawasan strategis, kecamatan Tempursari termasuk dalam Kawasan strategis 
ekonomi - Kawasan Agropolitan Kecamatan Tempursari dengan dominasi lahan 
budidaya dan mata pencaharian penduduk di sektor  pertanian  perlu mempertahankan 
eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi  wilayah.  Tantangan  yang  
dihadapi   



adalah  mengembangkan  usaha  pertanian dengan pendekatan teknologi dan 
manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis.  
Dengan  penanganan  dan  pengelolaan  yang  baik,   manfaat  yang  diharapkan  
dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah re-positioning
 pemasaran komoditas unggulan Kabupaten Lumajang ke pasar regional, 
maupun nasional dan global. 

Tabel 2.2. 
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah 

Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang 

 
No 

Rencana 
Struktur 
Ruang 

Struktur 
Ruang 
Saat 
Ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang pada 
Perencanaan Berkenaan 

Pengaruh Rencana 
Struktur 

Ruang terhadap 
Kebutuhan 
Pelayanan 

OPD 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan OPD 

1 Sistem 
jaringan 
jalan 

Jalan 
strategis 
nasional 
rencana 

Pembangunan Jalan Lintas 
Selatan (JLS) melalui ruas 
batas Kabupaten Malang 
(Tempursari) – batas 
Kabupaten Jember 
(Yosowilangun) 

Terlaksananya 
Pembangunan Jalan 
Strategis Nasional yang 
saling menghubungkan 
dan mengikat pusat-
pusat pertumbuhan 
dengan wilayah yang 
berada dalam pengaruh 
pelayanannya dalam 
satu hubungan hierarki 

Desa Tempursari, 
Desa Bulurejo, 
Desa Tempurejo,  

2 Pusat 
Pelayanan 
Lingkungan 

Pusat  
Pelayanan 
Lingkungan 

1. peningkatan jalan lokal 
primer 

2. pengembangan sarana 
angkutan umum 

3. pengembangan prasarana 
telekomunikasi 

4. pengembangan sistem 
jaringan sumber daya air 

5. pengelolaan kawasan rawan 
bencana 

Terlaksananya 
peningkatan jalan   
lokal   primer   menuju 
Pusat Pelayanan 
Lingkungan 

Desa 
Bulurejo; Desa 
Tegalrejo; 
Desa 
Tempursari; 
Desa 
Tempurejo dan 
Desa Purorejo 



 
Sumber : RTRW Kab. Lumajang, data diolah. 

 
2.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan 

penanganan.  Isu tersebut antara lain : 

I. Faktor Kelemahan  

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan 

yang optimal kepada masyarakat; 

2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas dan kualitas; 

3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan; 

4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan funsional maupun 

Diklat penunjang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 

5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan 

terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan 

hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan; 

 

II. Faktor Ancaman 

1. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan 

ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan 

dan  berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas 

(shortcutting); 

2. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai 

akibatkurangnya komitmen untuk melaksanakannya  

 

III. Faktor Kelemahan  

 

1. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan 

monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 

2. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, 

softwaremaupun brainware; 

3. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang 

peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang. 

3 Desa Pusat 
Pertumbuh
an 

Desa
 Pusa
t 
Pertumbuhan 

1. peningkatan  jalan  poros  
desa  dan jalan menuju 
daerah terisolir 

2. pengembangan prasarana 
telekomunikasi 

3. pengembangan sistem 
jaringan sumber daya air 

4. pengelolaan kawasan rawan 
bencana 

5. pengembangan dan 
pengelolaan fungsi 
kawasan pesisir 

Terlaksananya 
peningkatan jalan   
lokal   primer   menuju 
Pusat Pelayanan 
Lingkungan 

Desa 
Bulurejo; Desa 
Tegalrejo; Desa 
Tempursari; Desa 
Tempurejo dan 
Desa Purorejo, 
Desa Kaliuling 



 

1.   Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang 

a. Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas kordinasi 

dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan Tempursari 

b. SDM yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan 

kewenangan   untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
 

2.   Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang : 

a.  Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan – pelatihan. 

b.  Menyusun rencana  kebutuhan sarana dan prasarana. 

c.  Meningkatkan koordinasi tingkat Kecamatan 
 

3.   Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman 

a.   Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Desa 

b.  Bekerja sama dengan Dinas Instansi terkait dalam penerapan tekhnologi  

tepat   guna 

c. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta  meningkatkan  

kinerja Pemerintah Kecamatan 

d. Harapan untuk bekerja sama dengan pihak ke tiga untuk lebih bisa 

mengembangkan sektor pariwisata 

 

 4.  Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman 

a.    Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh 

b.  Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah 

Desa 

c.   Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas. 

d.   Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas 

 
2.4 Tujuan dan Sasaran 

   Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi masyarakat serta melaksanakan 

tugas dan fungsinya, maka visi Kecamaan Tempursari  2019- 2023 mengacu pada visi 

Kabupaten Lumajang yaitu : 

 
“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERMARTABAT, 
MAKMUR DAN BERDAYA SAING “ 

 

Hal ini berdasar kepada Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah 

sebagai ujung tombak dari Pemerintah Daerah  untuk mewujudkan visi dan tujuan 

untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien serta akuntabile 

dalam setiap pemberian pelayanan kepada masyarakat guna menuju masyarakat 

yang sejahtera dan bermartabat.  

Sejalan dengan hal itu, untuk mewujudkan visi tersebut maka terumuskan 

beberapa misi sebagai indikator sasaran tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten 



Lumajang. dari beberapa misi yang dirumuskan dalam dokumen RPJMD, 

Kecamatan Tempursari Mengacu kepada Misi yang ke 3, guna menunjang 

terselenggaranya pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang, khususnya Wilayah 

yuridis Kecamatan Tempursari. Adapun Misi Kecamatan Tempursari mengacu pada 

Misi Kabupaten Lumajang yang berbunyi sebagai berikut: 

 
“ Reformasi birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan untuk 
mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih ( good and clean 
governance ) “ 

 

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka penyelenggara Pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan yang berkesinambungan (sustainable development)  

dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (empwoerment comunity) diharapkan 

Kec. Tempursari Kab. Lumajang dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat 

dalam mendukung pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 
 
 

B.  STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 
 

1.  Strategi 
a. Peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan komitmen dan 

kemampuan petugas pelayanan serta peningkatan sarana dan prasarana 

pendukungnya 

b. Mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan 

pemerintahan  desa 

c. Meningkatnya sinergitas kinerja Forkompimka serta peningkatan kualitas SDM 

personil Linmas 

d. Mengoptimalkan peran kelompok masyarat dan lembaga kemasyarakatan serta 

pemuda sebagai agen perubahan 

e. Optimalisasi perencanaan pembangunan partisipatif dengan mengedepankan 

pendekatan proses baik didesa dan kecamatan. 

f. Peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan komitmen dan 

kemampuan petugas pelayanan serta peningkatan sarana dan prasarana 

pendukungnya 

 
2.  Kebijakan 

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan 

sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 

dan berdasarkan penjabaran  tujuan dan sasaran  Kantor  Kecamatan  

T e m p u r sa r i ,  selengkapnya  adalah sebagai berikut : 

a. Melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran. 

b. Melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 

c. Melaksanakan  program  peningkatan  pengembangan  sistem  pelaporan  



capaian kinerja dan keuangan. 

d. Melaksanakan program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. 

 
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, 

menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana 
alam. 

 
Selanjutnya strategi-strategi tersebut diakomodir melalui kebijakan program 

 
SKPD sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan yang lebih riil dan tentunya telah 
disesuaikan dengan program dalam RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai 
rujukannya, program-program tersebut sebaga 

 
1. Program Penyelenggaaraan Pemerintahan Kecamatan  
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur  
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

Dan Keuangan 
5. Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum  
6. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BAB III 
 

RENCANA KINERJA TAHUN 2019 
 
 

A. PROGRAM UTAMA 
 

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2019 sedangkan pelaksanaan untuk 
mencapai sasaran adalah melalui program-program dan kegiatan – kegiatan 
sebagaimana yang terurai sebagaimana dalam Lampiran. 

 
 

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA 
 

Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Tempursari  adalah 
sebagaimana dalam Lampiran. 

 
C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN 

 
Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan 

Program dan Kegiatan pada Kantor Kecamatan Candipuro Tahun Anggaran 
2018 telah ditetapkan sebesar Rp. 1.350.200.000,00 yaitu untuk Belanja 
Langsung, adapun untuk perincian kegiatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 
Tahun 2018 sebagaimana terlampir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BAB IV 

 
P E N U T U P 

 
 
 
 

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Tempursari Tahun 2019 
mengacu kepada petunjuk pelaksaan dan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan 
dengan situasi dan kondisi yang ada. 

Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja SKPD ditetapkan agar pelaksanaan 
Tugas dan Fungsi Aparatur pada Kantor Kecamatan Tempursari adalah agar para 
aparaturnya dapat melaksanakan kegiatan dan fungsi pokok dalam proses 
penyelesaian tugas jabatan, dan petunjuk mekanisme kerja dari setiap lembaga 
pemerintah yang harus dilaksanakan oleh setiap aparaturnya. 

 
Sedangkan tujuannya untuk meningkatkan produktifitas kerja bagi aparatur 

pejabat struktural yang dibebankan guna memaksimalkan pencapaian program kerja 
sesuai spesifikasi secara berkualitas dan memuaskan. 

 
Akhirnya kesamaan Visi dan Misi yang dituangkan dalam Rencana Kinerja 

SKPD dapat menjadi acuan pemerintah khususnya Pemerintah Kecamatan untuk 
melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2018 dapat berjalan sesuai dengan apa 
yang diharapkan pemerintah. 

 
Lumajang, April 2019 
 

CAMAT TEMPURSARI 
 

 

 

 
SARJITO WIBOWO, S.STP 

Pembina  
NIP. 19830621 201507 1 002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENCANA KINERJA TAHUN 2019  
KECAMATAN TEMPURSARI  KABUPATEN LUMAJANG 

 

Tujuan Sasaran Indikator 
Target 

Strategi Arah Kebijakan Kode Program/Kegiatan Indikator 
Capaian 

awal tahun 
perencanaan 

Tahun 2019 

1 2 3 4 5 Target Rp 

Meningkatnya 
Kepuasan 
Penggunaan 
Layanan 
Publik 

Nilai IKM 
Nilai IKM 

Kecamatan 
Tempursari 

76 78 80 82 84 

Meningkatkan 
kualitas dan 
kuantitas sarana 
dan prasarana 
pendukung 
pelayanan publik 

Peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur dalam 
rangka 
pemenuhan 
pelayanan 
internal dan 
eksternal serta 
operasional 
perkantoran 

3.05.3.05.25.01 

Program 1 : Pelayanan 
administrasi dan 
Operasional 
Perkantoran 

Persentase 
pemenuhan 
pelayanan dan 
operasional 
perkantoran 

76% 76%       
304.088.000  

3.05.3.05.25.01.021 

Kegiatan 1: 
Pelayanan 
administrasi dan 
operasional 
perkantoran 

Jumlah penyediaan 
pelayanan 
administrasi dan 
operasional 
perkantoran 

76% 76%       
304.088.000  

3.05.3.05.25.02 Program 2 : 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
pemenuhan sarana 
dan prasarana 
aparatur 

36% 36%         
91.990.000  



3.05.3.05.25.02.045 

Kegiatan 2 : 
Pembangunan/ 
Pengadaan dan 
Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Jumlah sarana dan 
prasarana aparatur 
yang tersedia 

5 Jenis 5 Jenis         
23.500.000  

3.05.3.05.25.02.046 

Kegiatan 3 : 
Pemeliharaan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Jumlah sarana dan 
prasarana aparatur 
yang terpelihara 

10 Jenis 10 Jenis         
68.490.000  

3.05.3.05.25.06 Program 3 : 
Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
pemenuhan pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 

30% 30%           
3.577.000  



Nilai IKM 
Kantor 

Kecamatan 
Tempursari 

3.05.3.05.25.06.001 Kegiatan 4 : 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD/LAKIP 

Jumlah dokumen 
LAKIP yang tersusun 1 dokumen                            

-  

3.05.3.05.25.06.003 

Kegiatan 5 : 
Penyusunan Laporan 
Akhir Tahun 

Jumlah dokumen 
Laporan Keuangan 
Akhir Tahun yang 
tersusun 

1 dokumen 1 dok           
1.500.000  

3.05.3.05.25.06.003 

Kegiatan 6 : 
Penyusunan Laporan 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Jumlah dokumen 
Laporan Indeks 
Kepuasan Masyarakat 
yang tersusun 

1 dokumen                            
-  

3.05.3.05.25.06.006 

Kegiatan 7 : 
Penyusunan Rencana 
Kerja 

Jumlah dokumen 
Rencana Kerja  yang 
tersusun 

1 dokumen 1 dok              
919.000  



3.05.3.05.25.06.007 

Kegiatan 8  : 
Penyusunan Rencana 
Kerja dan Anggaran 
(RKA) SKPD 

Jumlah dokumen 
Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKA) SKPD 
yang tersusun 

1 dokumen 1 dok           
1.158.000  

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan, 
fasilitasi dan 
koordinasi 
kecamatan 
serta 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Pemerintahan 
Desa 

Nilai IKM 
Kecamatan 
Tempursari 

76 78 80 82 84 

Meningkatkan 
kualitas 
pelayanan 
melalui 
peningkatan 
komitmen dan 
kemampuan 
petugas 
pelayanan publik 
di Kecamatan 
Tempursari 

Peningkatan 
kualitas 
pelayanan 
administrasi 
terpadu 
kecamatan pada 
masyarakat 

3.05.3.05.25.39 

Program 4 : 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Kecamatan 

Persentase pengaduan 
masyarakat terhadap 
pelayanan 
administrasi 
Kecamatan yang 
ditindaklanjuti 

76% 76%         
46.020.000  

3.05.3.05.25.39.006 

Kegiatan 9 : 
Fasilitasi Pelayanan 
Administrasi pada 
Masyarakat 

Presentase Pelayanan 
yang diproses tepat 
waktu 

76% 76%         
46.020.000  

Nilai IKM 
Kantor 

Kecamatan 
Tempursari 



Persentase 
Desa yang 
menyusun 
dokumen 

administrasi 
pemerintahan 

desa yang 
tepat waktu 

78 80 82 84 86 

Mengoptimalkan 
koordinasi, 
pendampingan 
dan evaluasi 
terhadap 
pengelolaan 
administrasi 
pemerintahan 
desa dan 
akuntabilitas 
administrasi 
keuangan desa 

Peningkatan 
fasilitasi dan 
koordinasi 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
desa dan 
administrasi 
keuangan desa 
yang akuntable 

3.05.3.05.25.39 

Program 5 : 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Kecamatan 

Persentase 
penyusunan dokumen 
administrasi 
pemerintahan dan 
keuangan desa yang 
dfasilitasi dan 
terkoordinasi 

88% 88%       
421.140.000  

3.05.3.05.25.39.003 

Kegiatan 10 : 
Fasilitasi dan 
Koordinasi Bidang 
Pemerintahan 

Jumlah Desa 
menyusun 
administrasi 
pemerintahan dan 
administrasi keuangan 
desa diwilayah 
Kecamatan 
Tempursari yang 
ditindak lanjuti 

7 Desa 7 Desa 

      
172.450.000  

Persentase 
Desa yang 
menyusun 
dokumen 

administrasi 
pemerintahan 

desa yang 
akuntable 

Jumlah desa yang 
melaksanakan 
Pilkades 

  6 Desa 

Jumlah peserta 
audiensi tingkat 
Kecamatan 

90 orang 90 
orang 



Persentase 
hasil fasilitasi 
dan 
Koordinasi 
yang 
ditindaklanjuti 

78 80 82 84 86 

Meningkatkan 
sinergitas kinerja 
Forkompimka 
serta 
peningkatan 
kualitas SDM 
personil Linmas 
dalam 
mencegah, 
menanggulangi 
gangguan 
keamanan, 
kenyamanan 
dan ketertiban 
masyarakat 

Peningkatan 
Fasilitasi dan 
Koordinasi 
Ketentraman 
dan Ketertiban 
Masyarakat 

3.05.3.05.25.39 

Program 6 : 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Kecamatan 

Persentase koordinasi 
ketentraman dan 
ketertiban masyarakat 
yang dilakukan 

78% 86%       
421.140.000  

3.05.3.05.25.39.004 

Kegiatan 11 : 
Fasilitasi dan 
Koordinasi 
Ketentraman dan 
Ketertiban 
Masyarakat 

Jumlah peserta 
pembinaan LINMAS 210 orang 210 

orang 

        
28.115.000  Jumlah Desa yang 

dilakukan monitoring 
ketentraman dan 
ketertiban masyarakat 

7 Desa 7 Desa 

Mengoptimalkan 
peran kelompok 
masyarakat dan 

warga  dalam 
peningkatan 
keberdayaan 
masyarakat 

Peningkatan 
Fasilitasi dan 
Koordinasi 

Pemberdayaan 
Kelompok 

Masyarakat dan 
warga 

masyarakat  

3.05.3.05.25.39 

Program 7 : 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Kecamatan 

Persentase kelompok 
masyarakat dan 
masyarakat yang 
diberdayakan 

5 klpk 10 klpk       
171.455.000  

3.05.3.05.25.39.005 

Kegiatan 12: 
Fasilitasi dan 
Koordinasi 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Jumlah kelompok 
masyarakat yang 
diberdayakan 

5 klpk 10 klpk       
171.455.000  



Jumlah orang yang 
diberdayakan 240 orang 360 

orang 

Optimalisasi 
perencanaan 

pembangunan 
partisipatif di 

desa dan 
kecamatan serta 

meningkatkan 
koordinasi 
kegiatan 

bantuan sosial  

Peningkatan 
Fasilitasi dan 
Koordinasi 

Perekonomian 
dan 

Pembangunan 
desa dan 

kecamatan serta 
kegiatan 

bantuan sosial 
dalam rangka 

penanggulangan 
kemiskinan 

3.05.3.05.25.39.005 

Program 8 : 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Kecamatan 

Persentase monev 
terkait pembangunan 
dan penanggulangan 
kemiskinan 

78% 86%           
3.100.000  

3.05.3.05.25.39.005 

Kegiatan 13: 
Fasilitasi dan 
Koordinasi Bidang 
Perekonomian dan 
Pembangunan 

Persentase 
keterpenuhan unsur 
dalam Musrenbang 
dan Usulan yang 
difasilitasi 

78% 86% 

          
3.100.000  

Jumlah Desa yang 
dimonitoring dan 
evaluasi terkait 
pembangunan 

7 Desa 7 Desa 

Jumlah kegiatan sosial 
yang terfasilitasi 1 Kegiatan 1 

Kegiatan 





  
 

 


