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PENGANTAR

Puji  syukur  kami  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT karena  atas  segala

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat

menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. 

Rencana  Kinerja  (RENJA)  Tahun  2019  ini  disusun  sebagai  bahan

pedoman  dalam  melaksanakan  kegiatan  pembangunan  selama  1  tahun,

sehingga  diharapkan  dengan  berpedoman  pada  rencana  kinerja  SKPD  ini

pembangunan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan sesuai  dengan

harapan dan kebutuhan masyarakat. 

Kami  menyadari  bahwa  dalam  penyusunan  Rencana  Kinerja  SKPD

Kecamatan Randuagung Tahun 2019 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu,

kami  mohon  saran  dan  kritik  dari  berbagai  pihak  guna  penyempurnaan

penyusunan  laporan  ini  untuk  tahun-tahun  mendatang.  Dan  tidak  lupa  kami

sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan

laporan ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. 

Randuagung, 05 Juli 2019
Camat Randuagung

KUTUM HADI KASIYAN, SH
Pembina  

NIP. 19680407 198903 1 006
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BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM
1. Latar Belakang

Dengan  telah  terlaksananya  suksesi  kepemimpinan  Negara  Kita

dengan  aman,  tentunya  membawa  banyak  perubahan  yang  terjadi.

Masyarakat  banyak berharap bahwa pemerintahan yang baru akan lebih

baik.  Harapan  masyarakat  tersebut  salah  satunya  adalah  adanya

peningkatan dibidang pelayanan, maka dari pada itu Aparatur Pemerintah

utamanya di Kabupaten Lumajang diharapkan mempersiapkan diri guna

menghadapi tuntutan masyarakat tersebut. 

Peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat  menjadi  fokus

pemerintahan  Kabupaten  Lumajang  karena  masyarakat  sekarang-

sekarang ini lebih kritis terhadap program-program pemerintah. 

Dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat,

Pemerintah  Kabupaten  Lumajang  telah  mengambil  langkah  guna

menghadapi  perubahan  tersebut.  Pemerintah  Kabupaten  Lumajang

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun

2019  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah

Kabupaten  Lumajang  Tahun  2018  -  2023  berusaha  “Terwujudnya

Masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur, dan bermartabat“

maka, Kecamatan Randuagung menuangkan dalam visi dan misi yaitu “

Terwujudnya Masyarakat Randuagung yang berdaya saing, makmur

dan bermartabat “

Secara filosofis Visi sebagaimana tersebut diatas memiliki makna

yang  dalam  dan  harus  dipahami  oleh  setiap  penyelenggara

Pemerintahan  dan  masyarakat  di  Kecamatan  Randuagung  Kabupaten

Lumajang.

Adapun makna yang terkandung dari  Visi  tersebut diatas adalah

sebagai berikut :

 Terwujudnya,  mengandung  peran  dari  Pemerintah  Kecamatan

Randuagung untuk  mewujudkan masyarakat  yang berdaya  saing,

makmur, dan bermartabat;
 Randuagung, adalah merupakan satu kesatuan masyarakat hukum

dengan  segala  potensi  dan  sumber  dayanya  dalam  sistem

Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Randuagung ;
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 Berdaya  saing,  adalah  meningkatkan  daya  saing  ekonomi  desa

berbasis  pariwisata,  pertanian  dan  pengembangan  koperasi  dan

usaha mikro.  
 Makmur,  adalah  pembangunan  dilaksanakan  dalam  upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
 Bermartabat, adalah melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

MISI

Misi  adalah pedoman yang wajib dipegang teguh oleh setiap

aparatur Pemerintahan  Kecamatan Randuagung dalam mewujutkan

Visi. Misi merupakan pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata

bagi  segenap  komponen  penyelenggara   pemerintahan  dengan

tidak mengabaikan amanah yang diberikannya.

3  (tiga)  Misi  Pemerintah  Kecamatan   Randuagung  Kabupaten

Lumajang Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  benar, dan

bersih yang didukung dengan teknologi informasi. 

2. Meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  yang  professional,

aspiratif, partisipasif, dan transparan. 

3. Peningkatan  Sumber  Daya  Aparatur  Pemerintahan  dengan

perubahan pola pikir  dan budaya kerja yang berorientasi  pada

kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  dengan  memperhatikan

potensi  sumber  daya  manusia  kecamatan,  desa  serta  sarana  dan

prasarana yang ada.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud  penyusunan  Rencana  Kerja  SKPD  Kecamatan

Randuagung Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui potensi pembangunan yang perlu untuk digali dan

dikembangkan serta diaplikasikan pada tahun-tahun berikutnya
2. Untuk  mengetahui  prioritas  pembangunan  yang  sangat  dibutuhkan

masyarakat 
3. Untuk  mengetahui  hambatan  dan  pemecahan  masalah  dalam

menyelenggarakan kegiatan pembangunan secara umum 
4. Untuk  mengetahui  anggaran  yang  dibutuhkan  dan  yang  akan

dikeluarkan pada pelaksanaan pembangunan tahun 2019
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5. Untuk lebih meningkatkan kinerja, etos kerja dan kemampuan aparat

pemerintah  kecamatan  randuagung  dalam  memberikan  pelayanan

kepada masyarakat serta hasil pembangunannya 
Sedangkan  tujuan  penyusunan  Rencana  Kinerja  SKPD

Kecamatan Randuagung Tahun 2019 adalah sebagai pedoman / acuan

dalam  menyelenggarakan  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan

pemberdayaan masyarakat selama satu tahun. 

3. Ruang Lingkup. 
Kecamatan Randuagung secara administrasi terdiri  dari 12 desa

yang meliputi: 

1. Desa Randuagung 

2. Desa Gedangmas 

3. Desa Kalidilem 

4. Desa Kalipenggung 

5. Tunjung

6. Salak 

7. Ranulogong 

8. Ledoktempuro 

9. Pejarakan 

10. Banyuputih Lor 

11. Buwek 

12. Ranuwurung 

Secara administratif  batas  –  batas  wilayah  Kecamatan  Randuagung

adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kec. Klakah dan Kab. Probolinggo 

- Sebelah Timur : Kec. Jatiroto dan Kab. Jember 

- Sebelah Selatan : Kec. Jatiroto dan Kec. Sukodono

- Sebelah Barat : Kec. Kedungjajang 

4. Landasan Hukum 
Adapun  Landasan  Hukum  yang  digunakan  dalam  rangka

penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Randuagung Tahun 2019

ini adalah: 
1. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1950  tentang  Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 
2. Undang-Undang  Nomor  08  Tahun  1974,  tentang  pokok  pokok

kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangan

Nomor 43 Tahun 1999 ;
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3. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan

Daerah  sebagaimana  telah  diubah  kedua  kalinya  dengan  Undang

-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  pedoman

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah  Nomor :  38  Tahun 2007 tentang pembagian

Urusan  Pemerintahan  antara  pemerintah,  Pemerintahan  Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
7. Surat  Edaran Menteri  PAN nomor SE-31 M.PAN/XII   2004 tentang

penetapan Kinerja ;
8. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006,  tentang

pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007. ;
9. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi

dan  Tata  Kerja  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah

Kabupaten Lumajang ;
10.Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Rencana

Pembangunan  Jangka  Panjang  Menengah  Daerah  Kabupaten

Lumajang Tahun 2018 – 2019
11. Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2015   tentang  Anggaran  dan

Pendapatan Belanja Daerah Tahun  Anggaran 2015 ;
12.Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang Pedoman

Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang ;
13.Peraturan  Bupati  Lumajang  Nomor  26  Tahun  2005  tentang

pengaturan hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lumajang ;
14. Instruksi  Bupati  Lumajang  Nomor  01  Tahun   2009  tentang

Peningkatan   dan  pemanfaatan  sumberdaya  aparatur  dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
15.Keputusan Bupati Lumajang  Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang

Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan 
16.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lumajang  nomor  :  01  tahun  2019

tentang RPJMD kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

Sumberdaya  Aparatur  dilingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Lumajang.

Bahwa   Kecamatan  Lumajang   Berdasarkan  Peraturan  Daerah

Kabupaten  Lumajang  Nomor  04   Tahun  2008  tentang  Susunan

Organisasi dan Tata Kerja adalah wilayah  kerja  Kecamatan  sebagai

perangkat daerah yang berada di bawah Kecamatan Randuagung. 

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
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Dengan  ditetapkannya  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lumajang

Nomor  4  Tahun  2008  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja

Kecamatan,  maka  selanjutnya  tugas  pokok  dan  fungsi  organisasi

Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang nomor 86 Tahun

2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan

di Kabupaten Lumajang.

1. Camat 
Camat  mempunyai  tugas  melaksanakan  kewenangan

pemerintahan  yang  dilimpahkan  oleh  Bupati  sesuai  karakteristik

wilayah,  kebutuhan  dan  tugas  pemerintahan  lainnya  berdasarkan

peraturan  perundang-undangan.Dalam  melaksanakan  tugasnya

Camat   berada  dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Bupati

melalui  Sekretaris  Daerah.  Selanjutnya  untuk  melaksanakan  tugas

tersebut, Camat mempunyai fungsi :

 menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

 mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

 mengkoordinasikan  upaya  penyelenggarakan  ketentraman  dan

ketertiban umum;

 mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah

dan Peraturan Bupati;

 mengkoordinasikan  pemeliharaan  prasarana  dan  sarana

pelayanan umum;

 mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan; 

 melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan

desa atau kelurahan; 

 mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;  

 melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan; 

 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris
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Sekretariat  (Sekretaris  Camat)  mempunyai  tugas  membantu

Camat  dalam  menyelenggarakan  urusan  perencanaa,  umum,

keuangan  dan  memberikan  pelayanan  teknis  administratif  dan

fungsional  kepada  semua  unsur  di  lingkungan  Kecamatan

berdasarkan  pedoman dan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  Camat.

Untuk  melaksanakan  tugas tersebut,  Sekretariat  mempunyai  fungsi

sebagai berikut :

 penyusunan rencana program kerja Sekretariat  Kecamatan;

 penghimpunan  rencana  kegiatan  seksi-seksi  sebagai  bahan

rencana kegiatan Kecamatan;

 pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan;

 pelaksanaan  urusan  umum,  kepegawaian,  keuangan

perlengkapan dan keprotokolan;

 pengkoordinasian  penerapan  ketatausahaan,  administrasi

keuangan dan kehumasan;

 penyajian informasi dan hubungan masyarakat;

 pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kesekretariatan;

 pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;

 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Tugas-tugas kesekretariatan tersebut selanjutnya terbagi dalam

2 (dua) Sub Bagian yang ada di Sekretariat, yaitu Sub Bagian Umum

dan kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian  mempunyai  tugas

membantu  Sekretaris  melaksanakan  urusan  umum,  perlengkapan,

kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan.

Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud,  Sub  Bagian

Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

 menyusun  rencana  program  kerja  Sub  Bagian  Umum  dan

Kepegawaian;

 menyusun  dan  penyiapan  bahan  koordinasi  dalam  penyusunan

rencana program dan kegiatan  kecamatan;

 menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;

 menyusun  laporan  perencanaan  dan  kinerja  (Rencana

Stategis/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan
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 Akuntabilitas Kinerja Instansi/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat dan lain-lain); 

 melakukan  urusan  rumah  tangga,  keamanan  dan  kebersihan

Kecamatan;

 melakukan  pembangunan  dan  pemeliharaan  sarana  prasarana

Kecamatan; 

 melakukan administrasi kepegawaian;

 melakukan  pengelolaan  pengadaan  dan  inventarisasi   barang

daerah;

 melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)

dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

 melakukan administrasi barang milik daerah;

 melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;

 melaksanakan  urusan  kerjasama,  hubungan  masyarakat  dan

keprotokolan;

 melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan

perundang-undangan;

 melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;

 memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

 melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

4. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris

melaksanakan usulan keuangan dan melaksanakan penatausahaan

administrasi  keuangan  kecamatan.  Untuk  melaksanakan  tugas

sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

 menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;

 melakukan  penyiapan  bahan  koordinasi  dalam  penyusunan

anggaran;

 melakukan pengelolaan administrasi keuangan;

 melakukan penyiapan pertanggungjawaban;

 melakukan  penyusunan  laporan  keuangan  (Laporan  Realisasi

Anggaran/LRA, Neraca dan lain-lain);
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 melakukan  penyiapan  bahan  pemantauan  tindak  lanjut  laporan

hasil  pengawasan  dan  penyelesaian  perbendaharaan  dan  ganti
rugi; 

 memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

 melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Seksi Pemerintahan
Seksi  Pemerintahan  mempunyai  tugas  membantu  Camat

dalam  menyiapkan  bahan  perumusan  kebijakan,  pelaksanaan,

evaluasi  dan  pelaporan  urusan  Tata  Pemerintahan.  Untuk

melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud,  Seksi  Pemerintahan

Mempunyai fungsi :

 menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi 

Pemerintahan; 

 melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan 

dibidang Pemerintahan; 

 memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat; 

 mengkoordinasikan UPT/Instansi Pemerintah diwilayah kerjanya;

 memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD;

 memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan 

pelantikan Kades, Anggota dan Pimpinan Badan 
Permusyawaratan Desa diwilayah kerjanya;

 melaksanakan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban  

Kepala Desa;  

 memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan 

penyelesaian perselisihan antar desa;

 memfasilitasi penataan desa/kelurahan;

 memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa;

 memfasilitasi administrasi Desa/Kelurahan;

 melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;

 melaksanakan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan  Daerah 

lainnya yang ada di wilayah kerjanya;

 melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi  

Pemerintahan;

 memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
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 melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 
Seksi  Ketentraman  dan  Ketertiban  mempunyai  tugas

membantu  Camat  dalam menyiapkan  bahan perumusan  kebijakan,

pelaksanaan,  evaluasi  dan  pelaporan  urusan  ketentraman  dan

ketertiban. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Ketentraman

dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

 menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Ketentraman

dan Ketertiban;

 melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan

dibidang ketentraman dan ketertiban;

 melaksanakan  pembinaan  ketentraman  dan  ketertiban  serta

kemasyarakatan  pembinaan  ideologi  negara  dan  kesatuan
bangsa; 

 Mengkoordinir  dan  mengendalikan  tugas  Satuan  Polisi  Pamong

Praja di Kecamatan;  

 membina  dan  memfasilitasi  ketentraman  dan  ketertiban  umum,

Perlindungan  Masyarakat  (LINMAS)  dan  pengaturan  pedagang
kaki lima; 

 menegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan

Kepala  Daerah  serta  Peraturan  Perundang-undangan  lainnya
diwilayah kerjanya;

 mengkoordinasikan  penyusunan  bahan  pembinaan/  fasilitasi,

penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS); 

 menghimpun dan pengolahan data pembinaan/ fasilitasi penataan

pengamanan dan Perlindungan Masyarakat   (LINMAS); 

 melaksanakan  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan  kegiatan

pembinaan/fasilitasi,  penataan,  pengamanan  dan  perlindungan
masyarakat;

 memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;

 melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.  
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

Seksi  Pemberdayaan  Masyarakat   mempunyai  tugas

membantu  Camat  dalam menyiapkan  bahan perumusan  kebijakan,

pelaksanaan,  evaluasi  dan  pelaporan  urusan  Pemberdayaan

Masyarakat.  Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud,

seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
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 menyusun  rencana  kegiatan  dan  program  kerja  Seksi

Pemberdayaan Masyarakat ;

 melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan

dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan; 

 melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan

desa/kelurahan; 

 memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini;

 membina  kegiatan  program  pendidikan,  generasi  muda,

keolahragaan,  kebudayaan,  kepramukaan,  peranan wanita  serta
kesehatan masyarakat; 

 memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana;

 memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;

 mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi; 

 memfasilitasi  kegiatan  organisasi  sosial,  organisasi

kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM); 

 memantapkan  pola  keterpaduan  pemberdayaan  masyarakat

desa/kelurahan; 

 meningkatkan  partisipasi  dan  keswadayaan  masyarakat  dalam

pembangunan desa/kelurahan; 

 melaporkan  pelaksanaan  tugas  dan  program  kerja  Seksi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

 memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;

 melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

8. 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 tugas sebagaimana dimaksud,

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

 menyusun  rencana  kegiatan  dan  program  kerja  Seksi

Perekonomian dan Pembangunan;

 melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan

dibidang Perekonomian dan Pembangunan;
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 melaksanakan  analisa  potensi  desa,  pembangunan  sarana

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

 mengkoordinasikan  penyusunan  bahan  pembinaan/fasilitasi

peningkatan  pemanfaatan  hasil-hasil  perekonomian  dan
pembangunan;

 melaksanakan  pembinaan  peningkatan  pelaksanaan

pembangunan;

 melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan

ekonomi lemah/keluarga miskin;

 menganalisakan  dan  pengkoordinasian  penyiapan

sarana/prasarana perekonomian dan pembangunan;

 mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan Musrenbang

tingkat Kecamatan;

 menghimpun  dan  pengolahan  data  perekonomian  dan

pembangunan;

 memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan;

 meningkatkan pendapatan masyarakat desa/ kelurahan;

 melaporkan  pelaksanaan  tugas  dan  program  kerja  Seksi

Perekonomian dan Pembangunan;

 memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;

 melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

9. 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 :

 menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan

Umum; 

 melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan

di bidang Pelayanan Umum;

 melaksanakan 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;
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 mengkoordinasikan  pemberian  legalisasi,   rekomendasi,  dan

perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku; 

 menyelenggarakan  pengaturan  dan  evaluasi  tata  ruang  dan

prosedur tetap dalam rangka kepuasaan masyarakat; 

 menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan,pertamanan

dan sanitasi lingkungan; 

 menyelenggarakan  pembinaan  sarana  dan  prasarana  fisik

pelayanan umum; 

 melaporkan  pelaksanaan  tugas  dan  program  kerja  Seksi

Pelayanan Umum; 

 memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;

 melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lumajang  Nomor  :  04

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang

diperjelas lagi dengan peraturan Bupati Lumajang Nomor : 86 Tahun 2016,

susunan Organisasi  Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Terdiri

dari :

1. Camat 

2. Sekretaris Camat

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

3. Seksi Pemerintahan

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

7. Seksi Pelayanan Umum

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa susunan organisasi

pemerintahan  Kecamatan Lumajang  telah terisi seluruhnya sesuai dengan

ketentuan,  sehingga  seluruh  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan

pemberdayaan  masyarakat  serta  program-program  dari  Pemerintah

Kabupaten dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

D. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI 
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Dalam  upaya  pencapaian  visi  dan  misi  SKPD  Kecamatan

Randuagung dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan,  adapun faktor  –

faktor lingkungan tersebut meliputi :
1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan
 Pendelegasian wewenang ke Kecamatan;
 Peraturan mengenai pelaksanaan Tugas Kecamatan;

b. Kelemahan
 Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masing-

masing bidang;
 Kurangnya  pemahaman  aparat  terhadap  tata  cara  pengelolaan

pemerintahan yang baik; 
 Rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  taraf  hidup  sebagian  besar

masyarakat;
 Kurangnya sarana dan prasarana;

2. Lingkungan Eksternal
a. Peluang

 Dukungan  pemerintah  pusat,  provinsi,  dan  kabupaten  dalam

peningkatan kualitas pelayanan masyarakat ;
 Komitmen pemerintah kabupaten dalam meningkatkan anggaran

kegiatan. 
 Terdapat  ruang  bagi   Kecamatan   untuk  menggalang  swadaya

masyarakat  yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat

banyak.
b. Ancaman 

 Disiplin pegawai yang masih perlu ditingkatkan; 
 Pemahaman tupoksi sebagian PNS yang masih kurang;
 Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum dapat maksimal

sehingga sangat berpengaruh dalam proses pelayanan;

E. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN 
Faktor  kunci  keberhasilan  yang  dilandasi  oleh  visi,  misi  dan  nilai

merupakan  pedoman  dan  arahan  untuk  mendorong  tercapainya  tujuan.

Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan adalah

sebagai berikut :
1. Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Randuagung yang cukup baik ;
2. Masih tumbuh dan berkembangnya semangat gotong royong masyarakat

dalam mendukung program pembangunan ;
3. Sumber Daya Manusia yang mumpuni baik aparat, lembaga sosial dan

masyarakat.
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BAB II
RENCANA STRATEGIS 

A. VISI DAN MISI 

Visi  merupakan  cara  pandang   jauh  kedepan,  kemana  dan

bagaimana Kecamatan Randuagung  harus dibawa dan berkarya agar

konsisten dan eksis, antisipatif, inovatis serta produktif. Visi adalah suatu

gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita

dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun  melalui proses refleksi dan

proyeksi   yang  digali  dari  nilai-nilai  luhur  yang  dianut  oleh  seluruh

komponen  stakeholder’s. Adapun Visi Kecamatan Randuagung adalah“

Terwujudnya Masyarakat Randuagung yang berdaya saing, makmur

dan bermartabat “

Secara filosofis Visi sebagaimana tersebut diatas memiliki makna yang

dalam dan harus  dipahami  oleh  setiap  penyelenggara  Pemerintahan dan

masyarakat di Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.

Adapun  makna  yang  terkandung  dari  Visi  tersebut  diatas  adalah

sebagai berikut :

 Terwujudnya,  mengandung  peran  dari  Pemerintah  Kecamatan

Randuagung  untuk  mewujutkan  masyarakat  yang  berdaya  saing,

makmur dan bermartabat ;
 Randuagung,  adalah  merupakan  satu  kesatuan  masyarakat  hukum

dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan

di Wilayah Kecamatan Randuagung ;
 Berdaya saing, adalah meningkatkan daya saing ekonomi desa berbasis

pariwisata, pertanian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
 Makmur, adalah pembangunan dilaksanakan dalam upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat;
 Bermartabat,  adalah  melaksanakan  reformasi  birokrasi  dalam  upaya

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

MISI
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Misi  adalah  pedoman  yang  wajib  dipegang  teguh  oleh  setiap

aparatur Pemerintahan Kecamatan Randuagung dalam mewujutkan Visi.

Misi  merupakan  pemersatu  gerak,  langkah  dan  tindakan  nyata  bagi

segenap  komponen  penyelenggara   pemerintahan  dengan  tidak

mengabaikan amanah yang diberikannya.

3 (tiga) Misi Pemerintah Kecamatan  Randuagung Kabupaten Lumajang

Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan  tata  kelola  pemerintah  yang  baik,  benar, dan  bersih

yang didukung dengan teknologi informasi; 

2. Meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  yang  profesional,  aspiratif,

partisipasif, dan transparan; 

3. Peningkatan  Sumber  Daya  Aparatur  Pemerintahan  dengan

perubahan  pola  pikir  dan  budaya  kerja  yang  berorientasi  pada

kebutuhan dan kepentingan. 

B. TUJUAN DAN SASARAN 
Tujuan :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan didukung Sumber

Daya  Aparatur  yang  berkualitas  dan  professional  demi  kepuasan

masyarakat serta meningkatkan keberdayaan masyarakat.
2. Menciptakan  pemerintahan  yang  dinamis  dan  aparat  yang  profesional

sehingga  dapat  memberikan  pelayanan  kepada   masyarakat  sesuai

dengan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur yang

telah ditetapkan

Sasaran :

1. Aparat dan segenap masyarakat Kecamatan Randuagung.
2. Lembaga-lembaga  sosial  kemasyarakatan  di  Kecamatan

Randuagung.
3. Desa di Kecamatan Randuagung.
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BAB III 
RENCANA KINERJA TAHUN 2019

A. PROGRAM UTAMA 
Penyusunan  Rencana  Kinerja  SKPD  Kecamatan

Randuagung Tahun 2019 dituangkan  pada beberapa program

utama, sedangkan  pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah

melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana  yang terurai dibawah ini:

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN
SKPD RANDUAGUNG LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2019

NO
. 

PROGRAM UTAMA KEGIATAN 

1.
PROGRAM PELAYANAN 
ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

 Pelayanan Administrasi dan 
Operasional Perkantoran

2.
PROGRAM PENINGKATAN 
SARANA DAN PRASARANA 
APARATUR

 Pembangunan/pengadaan dan 
rehabilitasi sarana dan Prasarana 
Aparatur

 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

PROGRAM PENINGKATAN 
PENGEMBANGAN SISTEM 
PELAPORAN CAPAIAN 
KINERJA DAN KEUANGAN

 Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD / LAKIP

 Penyusunan Rencana Kerja
  Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) SKPD
 Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun

4.
PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN KECAMATAN

Fasilitasi dan koordinasi Bidang 
Pemerintahan;

 Fasilitasi dan Koordinasi 
Ketentraman dan Ketertiban
Fasilitasi dan Koordinasi 
Pemberdayaan Masyarakat;

 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang 
Perekonomian dan Pembangunan

 Peningkatan Pelayanan 
Administrasi Masyarakat
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B. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN 
Jumlah  anggaran  yang  dialokasikan  untuk  mendukung

pelaksanaan  Program  dan  Kegiatan   SKPD   Kecamatan

Randuagung Kabupaten Lumajang  Tahun Anggaran  2019  telah

ditetapkan,  sebesar   Rp.   1.248.000.000,-  yaitu  untuk  Belanja

Langsung sebesar  Rp.  1.248.000.000,- adapun untuk perincian

kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Kinerja Tahun 2019.
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BAB IV

PENUTUP 

Rencana Kinerja  Kecamatan Randuagung merupakan suatu  produk

perencanaan  yang  di  berikan  arah  dan  pedoman  bagi  penyelenggaraan

pembangunan  pemerintahan  dan  pembinaan  kemasyarakatan  di  Kecamatan

Randuagung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. 

Keberhasilan  pelaksanan  Rencana  Kinerja  Kecamatan  Randuagung

dapat  di  capai  jika  disertai  dengan kesungguhan semua pihak,  baik  pelaku-

pelaku pembangunan, penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh

masyarakat di  Kecamatan Randuagung.

Akhirnya  dengan  tersusunnya  Rencana  Kinerja  Kecamatan

Randuagung  Tahun  2019  diharapkan  menjadi  acuan  pelaksanaan

Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan menuju masyarakat yang

berdaya guna.

Randuagung, 05 Juli 2019
Camat Randuagung

KUTUM HADI KASIYAN, SH
Pembina  

NIP. 19680407 198903 1 006
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URAIAN INDIKATOR PROGRAM TARGET URAIAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
Meningkatnya kualitas
pelayanan Kecamatan

Nilai IKM 75 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN

PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN

Persentase pemenuhan
Pelayanan dan
Operasional Perkantoran

79% Pelayanan administrasi
dan operasional
perkantoran

Jumlah jenis pelayanan
administrasi dan
operasional perkantoran

23 jenis 324,038,000

KECAMATAN RANDUAGUNG
(RENJA ) PERUBAHAN TAHUN 2019

RENCANA KERJA TAHUNAN

ANGGARANKEGIATANPROGRAMTARGETINDIKATOR SASARANSASARAN

PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN

Persentase pemenuhan
Pelayanan dan
Operasional Perkantoran

79% Pelayanan administrasi
dan operasional
perkantoran

Jumlah jenis pelayanan
administrasi dan
operasional perkantoran

23 jenis 324,038,000

PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR

Persentase pemenuhan
sarana dan prasarana
aparatur

75% Pembangunan /
Pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan
Prasarana aparatur yang
disediakan

13 jenis 204,682,000

Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur yang
terpelihara

7 jenis 57,970,000

PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN

Persentase pemenuhan
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan tersusun

75%
Kegiatan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD / LAKIP

Jumlah Dokumen yang
tersusun

8
Dokumen            2,200,000

Kegiatan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun

Jumlah dokumen laporan
keuangan akhir tahun
yang tersusun

6
Dokumen            1,442,000

Kegiatan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun

Jumlah dokumen laporan
keuangan akhir tahun
yang tersusun

6
Dokumen            1,442,000

Kegiatan Penyusunan
Rencana Kerja

Jumlah Dokumen
Rencana kerja yang
tersusun

2
Dokumen 2,000,000

Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD

Jumlah Dokumen rencana
kerja anggaran SKPD
yang tersusun

20 buku            5,106,000



URAIAN INDIKATOR PROGRAM TARGET URAIAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET ANGGARANKEGIATANPROGRAMTARGETINDIKATOR SASARANSASARAN

Meningkatnya Kualitas
Fasilitasi dan Koordinasi
Kecamatan

Persentase hasil fasilitasi
dan koordinasi yang
ditindaklanjuti

100%
PROGRAM FASILITASI
DAN KOORDINASI
PEMERINTAHAN UMUM

Persentase jumlah
fasilitasi dan koordinasi
pemerintahan umum

75%

Kegiatan Fasilitasi
Pelayanan Administrasi
pada Masyarakat

Persentase pelayanan
administrasi terpadu
kecamatan yang
ditindaklanjuti

75% 64,800,000

Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Bidang
Pemerintahan

Jumlah desa yang
menyusun administrasi
pemerintahan dan
keuangan desa

12 desa 343,100,000
Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Bidang
Pemerintahan

Jumlah desa yang
menyusun administrasi
pemerintahan dan
keuangan desa

12 desa 343,100,000

Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Ketentraman
dan Ketertiban

Jumlah LINMAS terbina
ketentraman dan
ketertiban

390 orang          44,599,000

Jumlah desa yang
terpantau ketentraman
dan ketertiban

12 desa

Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat

Jumlah kelompok
masyarakat yang dibina
pemberdayaan

3
kelompok        192,837,000

Jumlah orang yang dibina
pemberdayaan 433 orang

Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Bidang
Perekonomian dan
Pembangunan

Persentase keterpenuhan
unsur dalam musrenbang 75%            5,226,000

Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Bidang
Perekonomian dan
Pembangunan

Persentase keterpenuhan
unsur dalam musrenbang 75%            5,226,000

Persentase usulan yang
difasilitasi 75%



URAIAN INDIKATOR PROGRAM TARGET URAIAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET ANGGARANKEGIATANPROGRAMTARGETINDIKATOR SASARANSASARAN

Jumlah desa yang
melaksanakan tahapan
verifikasi dan penyaluran
bantuan sosial

12 desa

    1,248,000,000

Randuagung, 05 Juli 2019
Camat Randuagung

JUMLAH

KUTUM HADI KASIHAN, SH
NIP. 19680407 198903 1 006



URAIAN INDIKATOR PROGRAM TARGET URAIAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET ANGGARANKEGIATANPROGRAMTARGETINDIKATOR SASARANSASARAN



seharusnya 3 dokumen

seharusnya 4 dokumenseharusnya 4 dokumen

seharusnya 3 dokumen










