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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1  Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Kebijakan 

tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk 

menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai 

dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat.  

Sebagai salah satu fungsi dari SKPD, Kecamatan dituntut bersinergi 

dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dan elemen masyarakat madani 

dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan 

kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses 

partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh SKPD 

yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal. 

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Wadaslintang tahun 

2016-2021 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Wadaslintang, 

sebagai penjabaran dari visi misi Bupati terpilih, pada dasarnya dilatar 

belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan 

keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan 

perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya 

pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021.  

Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi 

yang dimiliki oleh Kecamatan Wadaslintang, maka disusunlah Renstra 

sebagai satu bagian utuh dari manajemen pembangunan Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo. Renstra Kecamatan Wadaslintang memuat keadaan 

yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam 

bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama 

kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2016-2021. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Renstra Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Tahun 

2016-2021 disusun berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan, sbb : 

 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara 
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2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  

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

Pembangunan Nasional  

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan;  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah;  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah;  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah;  

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wadaslintang  disusun 

dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo sesuai tugas pokok dan fungsi OPD 

Kecamatan Wadaslintang  dan memberikan pedoman bagi perangkat 

Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan 

kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan 

kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016 

sampai dengan tahun 2021. 
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Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Wadaslintang  

Kabupaten Wonosobo ini, antara lain adalah : 

1) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur 

aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

selama 5 (lima) tahun (2016-2021). 

2) Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar 

dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, 

sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan 

memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan pengembangan wilayah. 

3) Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan 

evaluasi bagi semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam 

menilai kinerja pemerintah Kecamatan Wadaslintang. 

 

1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

Renstra Kecamatan Wadaslintang  Kabupaten Wonosobo Tahun 

2016-2021, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-

2021, sedangkan dalam skala internal Satuan Kerja Kecamatan, Renstra 

merupakan kerangka acuan bagi Satuan Organisasi Kecamatan dalam 

menetapkan Rencana Kerja Tahunan (Renja) selama kurun waktu 5 (lima) 

tahun. Di samping itu, Renstra Kecamatan juga menjadi pedoman bagi para 

Kepala Seksi dan unsur terkait yang ada di Kecamatan dalam menyusun 

program kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada masing-masing 

unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Wadaslintang  Kabupaten 

Wonosobo tahun 2016-2021, disusun dalam 6 (enam) Bab, sebagai berikut : 

 

BAB I   :   Pendahuluan 

Memuat Latar Belakang ; Landasan hukum ; Maksud dan Tujuan 

; Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan 

Sistematika Penulisan. 

 

BAB II  :   Gambaran Pelayanan OPD  

Memaparkan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

OPD; Sumber Daya OPD; Kinerja Pelayanan OPD; Tantangan dan 

Peluang Pengembangan Pelayanan OPD 

 

BAB III :   Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas & Fungsi 

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi 

pelayanan OPD; Telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil 
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Bupati terpilih; Telaah Renstra OPD dan Renstra 

Kementrian/Lembaga; Telaah rencana tata ruang wilayah dan 

kondisi lingkungan hidup strategis; dan penetuan Isu-isu 

strategis. 

 

BAB IV :   Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Membahas dan menjabarkan tentang visi dan misi Kecamatan 

Wadaslintang; Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta 

membahas strategi dan kebijakan yang diambil untuk mencapai 

tujuan dan sasarannya. 

 

BAB V  :  Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok 

Sasaran dan Pendanaan Indikatif 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan 

kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang. 

 

BAB VI :   Indikator Kinerja yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Membahas indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan 

kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai 

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

RPJMD. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN OPD KECAMATAN WADASLINTANG 

  

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD 

2.1.1   Struktur Organisasi  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo, susunan organisasi Kecamatan Wadaslintang Terdiri 

Atas : 

a. Camat 

b. Sekretariat 

-  Kasubag Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
c. Seksi Pemerintahan. 

d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan. 

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. 

f. Seksi Kesejahteraan Sosial. 

g. Seksi Pelayanan Masyarakat. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

  

Adapun bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut : 

 

 
 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

        

  

 

2.1.2    Tugas Pokok dan Fungsi OPD 

Tugas dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 

12 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:  

(1) Kecamatan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, 

pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan 

Sekretaris Kecamatan 

CAMAT 

Kasubag 

PATEN 

Jabatan Fungsional 

Kasi 

Pemerintahan 
Kasi Ekonomi dan 

Pembangunan 

Kasi Kesra dan 

Sosial 

Kasi Tramtib 

dan Linmas 
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pelaporan pelaksanaan tugas sebagian urusan daerah yang dilimpahkan 

oleh Bupati meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, 

ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, 

pembinaan dan pengoordinasian wilayah serta memelihara prasarana 

dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan 

pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, 

pemberdayaan masyarakat, pembinaan pengoordinasian wilayah, 

serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di 

wilayah kecamatan; 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan 

umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan 

masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian  wilayah, serta 

pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah 

kecamatan; 

c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dn 

ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan 

pengoordinasian wilayah serta pemeliharaan prasarana dan sarana 

pelayanan umum di wilayah kecamatan; 

d. Penyelenggaraan pemerintahan umum; 

e. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, 

pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, 

serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di 

wilayah kecamatan; dan 

f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan fungsinya; 

Penjabaran tugas pokok dan fungsi kecamatan tersebut diatas dijabarkan 

dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 54 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo adalah sebagai-berikut : 

 

1. Camat 

Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan 

mengendalikan penyelenggaraan pelaksanaan sebagian kewenangan 

Pemerintah Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di 

wilayah kerjanya. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat 

mempunyai uraian tugas : 

a. perumusan kebijakan teknis sebagian urusan Daerah yang 

dilimpahkan oleh Bupati, pelayanan umum, pembinaan dan 
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pengkoordinasian wilayah, serta penyelenggaraan pemerintahan 

umum; 

b. pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban sebagian urusan Daerah 

yang dilimpahkan oleh Bupati; 

c. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

d. pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum; 

e. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; 

f. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 

g. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan di tingkat kecamatan; 

h. pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

desa/kelurahan; 

i. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan 

desa atau kelurahan; 

j. pengkoordinasian, fasilitasi, dan penyelenggaraan pelayanan 

administrasi terpadu kecamatan;  

k. pengkoordinasian sinkronisasi perencanaan dan penyelenggaraan 

pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; 

l. pengawasan terhadap pelaksanaan, kualitas, manfaat dan dampak 

program/kegiatan pembangunan Perangkat Daerah yang 

dilaksanakan di wilayah kecamatan sebagai bahan rekomendasi dan 

pelaporan kepada Bupati; 

m. pengelolaan dan penyelenggaraan mitigasi dan manajemen bencana; 

n. pengkoordinasian unit kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal 

di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan; 

o. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja dengan Perangkat 

Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di 

kecamatan; 

p. pelaksanaan dan pengembangan hubungan kerja dengan kecamatan 

disekitarnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

dan pembangunan; 

q. pengkoordinasian, fasilitasi, dan pengembangan kerja sama dengan 

swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi 

kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan;  

r. pengelolaan dan penyelenggaraan sistem partisipasi, pengaduan, dan 

survey kepuasan masyarakat, serta tindak lanjut dan pelaporannya; 
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s. pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen 

kecamatan secara terpadu dan terintegrasi dengan e-government; 

t. penerapan manajemen kinerja instansi dan pegawai/aparatur untuk 

mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana 

Strategis Kecamatan  dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah; 

u. penyusunan, penerapan, dan pengembangan Standar Pelayanan 

Minimal, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Indikator Kinerja Utama 

, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, dan 

Sistem Manajemen Mutu, serta perbaikan secara periodik, dinamis, 

dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi 

dan rincian tugas Kecamatan; 

v. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok 

dan fungsi kecamatan secara berkala dalam rangka terwujudnya 

pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan di kecamatan secara 

efisien, efektif, dan akuntabel; 

w. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan 

kerja Kecamatan; 

x. pengarahan dan penilaian kinerja personal di unit kerja dengan 

mengevaluasi hasil kerja untuk memacu prestasi kerja; 

y. penyampaian saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan; 

z. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 

sebagai wujud pertanggungjawaban; 

 

2. Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas koordinasi, 

pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan kecamatan meliputi perencanaan, evaluasi, dan 

pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, asset, ketatalaksanaan 

dan keorganisasian, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, 

pembinaan hokum dan pelayanan kepada masyarakat.  

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan program kerja sekretariat sebagai pedoman dan 

acuan pelaksanaan tugas; 

b. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud 

sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas; 

c. pendistribusian dan pengarahan pelaksanaan tugas personal di unit 

kerjanya sesuai dengan fungsi dan kompetensi dengan prinsip 

pembagian habis tugas; 

d. pengkoordinasian dan penyiapan bahan kebijakan teknis serta 

pelaporan pelaksanaan sebagian urusan daerah yang dilimpahkan 

oleh Bupati kepada kecamatan; 
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e. penyiapan bahan pembinaan dan pelaporan terkait pengkoordinasian 

wilayah, serta unit kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal di 

wilayah kerja kecamatan; 

f. penyiapan bahan pembinaan/koordinasi dan fasilitasi pengembangan 

kerja sama dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai 

politik, serta organisasi kemasyarakatan maupun dengan kecamatan 

dan pihak lain;  

g. penyelenggaraan fungsi pelayanan informasi dan pelaksana tugas 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 

h. pengawasan terhadap pelaksanaan, kualitas, manfaat dan dampak 

program/kegiatan pembangunan Perangkat Daerah yang 

dilaksanakan di wilayah kecamatan dan penyiapan bahan 

rekomendasi dan pelaporan camat kepada Bupati; 

i. pengelolaan dan penyelenggaraan sistem partisipasi, pengaduan, dan 

survey kepuasan masyarakat, serta tindak lanjut dan pelaporannya; 

j. pengelolaan Sistem Informasi dan Manajemen kecamatan secara 

terpadu dan terintegrasi dengan e-government, serta penyediaan dan 

pemutakhiran data dan informasi; 

k. pengumpulan produk hukum Daerah dan peraturan perundang-

undangan, pendokumentasian dan penelaahan isi dan harmonisasi 

hukum, serta bantuan hukum dan pelayanan legal drafting; 

l. pengembangan dan peningkatan kemampuan teknis Sumber Daya 

Manusia Aparatur dan pelayanan administrasi kepegawaian Pegawai 

Negeri Sipil Sekretaris Desa dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang 

ditugaskan di desa; 

m. penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan 

pelayanan administrasi terpadu; 

n. penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

melalui koordinasi dan penyusunan perencanaan jangka menengah 

dan tahunan, penetapan kinerja, serta  pengukuran dan pelaporan 

akuntabilitas kinerja instansi kecamatan untuk mendukung 

pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Kecamatan, dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 

o. pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dan evaluasi 

program/kegiatan serta rencana pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Indikator Kinerja Utama  

untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran 

Rencana Strategis  Kecamatan, dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah; 

p. pengkoordinasian penyusunan dan verifikasi Pra-Rencana Kerja 

Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran  kegiatan/program berbasis 

pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Norma, Standar, Prosedur, 

Kriteria / Indikator Kinerja Utama  tahunan; 
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q. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan 

program/kegiatan antar seksi; 

r. pemfasilitasian serta pemberian dukungan administrasi dan 

pelayanan di bidang ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, 

penganggaran dan keuangan, kerumahtanggaan, keprotokolan, 

perpustakan, dan kearsipan;  

s. pengelolaan dan penatausahaan aset/barang milik Daerah; 

t. pengkoordinasian, fasilitasi, dan bimbingan teknis tata laksana 

organisasi  meliputi penyusunan Standar Operasional Prosedur, 

Standar Pelayanan Publik, dan Sistem Manajemen Mutu, yang 

diperbaiki secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan; 

u. pemantauan, evaluasi dan pelaporan capaian pelaksanaan 

program/kegiatan kecamatan secara berkala dalam rangka 

terwujudnya pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan di 

kecamatan secara efisien, efektif, dan akuntabel; 

v. pengkoordinasian, fasilitasi dan penerapan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah; 

w. pengarahan dan penilaian kinerja personal di unit kerja dengan 

mengevaluasi hasil kerja untuk memacu prestasi kerja; 

x. penyampaian saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan; 

y. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 

sebagai wujud pertanggungjawaban; 

z. pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 

 

2.1. Kasubag Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan , 

mempunyai tugas : 

 Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang 

pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan dan bahan 

pemecahan permasalahan bidang pelayanan, perizinan, PATEN, serta 

pengelolaan data dan informasi, Data Monografi kecamatan, data 

kependudukan, dan lain lain secara terintegrasi dengan PATEN. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kasubag PATEN mempunyai 

fungsi : 

a. penyiapan bahan program kerja Sub Bagian Pelayanan Administrasi 

Terpadu  sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 

b. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud 

sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas; 

c. pendistribusian dan pengarahan pelaksanaan tugas personal di unit 

kerjanya sesuai dengan fungsi dan kompetensi dengan prinsip 

pembagian habis tugas; 
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d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta inventarisasi 

permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan di bidang 

pelayanan, perizinan, pelayanan administrasi terpadu, serta 

pengelolaan Data dan Informasi ;  

e. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, pelaksanaan dan 

pelaporan tugas di bidang pelayanan, perizinan, pelayanan 

administrasi terpadu, serta pengelolaan data dan informasi; 

f. pelaksanaan proses penyelenggaraan semua jenis pelayanan dan 

perizinan sesuai dengan pendelegasian wewenang dari Bupati secara 

terpadu dalam sistem pelayanan administrasi terpadu;  

g. pengawasan dan proses pembatalan izin sesuai dengan kewenangan 

kecamatan; 

h. pelaksanaan tugas pendelegasian wewenang di bidang administrasi 

kependudukan; 

i. pengelolaan Data Monografi Kecamatan, Data Kependudukan, dan-

lain-lain  secara terintegrasi dengan pelayanan administrasi terpadu 

kecamatan; 

j. pembinaan teknis dan pemberdayaan desa/kelurahan di bidang 

pelayanan, perizinan, pelayanan administrasi terpadu, serta 

pengelolaan data dan informasi; 

k. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan 

pemerintahan desa/kelurahan; 

l. penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat khusus untuk 

pelayanan administrasi terpadu secara berkala untuk perbaikan 

sistem pelayanan secara berkelanjutan; 

m. penyiapan bahan rapat koordinasi bidang pelayanan, perizinan, 

pelayanan administrasi terpadu kecamatan, serta data dan informasi; 

n. penyiapan bahan koordinasi unit kerja perangkat Daerah dan 

instansi vertikal di wilayah kerja kecamatan dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan, perizinan, pelayanan administrasi 

terpadu, serta data dan informasi; 

o. pelaksanaan hubungan kerja teknis fungsional dan teknis 

operasional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan, 

perizinan, pelayanan administrasi terpadu, serta Data dan Informasi; 

p. penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal, Norma, 

Standar, Prosedur, Kriteria,  Indikator Kinerja Utama dan Standar 

Operasional Prosedur dengan perbaikan secara periodik, dinamis, 

dan berkesinambungan, manajemen kinerja instansi dan 

pegawai/aparatur pada Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan 

sasaran Renstra Kecamatan; 
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q. pemantuan dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan 

administrasi terpadu kecamatan dalam rangka terwujudnya 

pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan di kecamatan secara 

efisien, efektif, dan akuntabel; 

r. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sub 

Bagian  Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan; 

s. pengarahan dan penilaian kinerja personal di unit kerja dengan 

mengevaluasi hasil kerja untuk memacu prestasi kerja; 

t. penyampaian saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan; 

u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 

sebagai wujud pertanggungjawaban; 

v. pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 

 

3. Seksi  Pemerintahan 

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan 

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta 

pelaporan di bidang pemerintahan meliputi pemerintahan desa/ kelurahan, 

perangkat dan lembaga desa/ kelurahan, pembinaan kerja sama antar 

desa/ kelurahan, batas wilayah desa/ kelurahan, pelantikan dan 

pengambilan sumpah kepala desa dan Badan permusyawaratan desa, 

pengevaluasian peraturan desa tentang pungutan desa, anggaran 

pendapatan dan belanja desa, susunan organisasi dan tata kerja desa dan 

tata ruang desa, pajak bumi dan bangunan, retribusi daerah, keagrariaan 

dan administrasi pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok 

tersebut Kasi Pemerintahan mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan program kerja Seksi Pemerintahan sebagai 

pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 

b. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud 

sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas; 

c. pendistribusian dan pengarahan pelaksanaan tugas personal di unit 

kerjanya sesuai dengan fungsi dan kompetensi dengan prinsip 

pembagian habis tugas; 

d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta inventarisasi 

permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan di bidang 

pemerintahan;  

e. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, pelaksanaan dan 

pelaporan tugas di bidang pemerintahan; 

f. pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

desa/kelurahan, meliputi : 

1. penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi 

pemerintahan desa/kelurahan; 
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2. penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan perangkat dan 

lembaga desa/kelurahan; 

3. penyiapan bahan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan 

dalam wilayah kerja kecamatan; 

4. penyiapan bahan dalam rangka pengusulan, pemekaran, 

penyatuan, dan/atau penghapusan desa/kelurahan; 

5. penyiapan bahan pembinaan kerja sama antar desa/kelurahan; 

6. penyiapan bahan pembinaan batas wilayah desa/kelurahan; 

7. pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa; 

8. pengevaluasian peraturan desa tentang Pungutan Desa, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa, Struktur Organisasi Tata Kerja 

Desa dan Tata Ruang Desa; 

9. pengevaluasian, pengawasan dan pembinaan pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan dan aset desa; 

10. pengevaluasian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan 

Desa dan rekomendasi kepada Bupati. 

g. pelaksanaan tugas pembantuan pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan serta Pajak dan Retribusi Daerah; 

h. pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dan administrasi pertanahan 

di kecamatan, meliputi : 

1. pengumpulan dan pemeliharaan data tanah/pertanahan; 

2. pengumpulan bahan dan fasilitasi proses pembuatan akta tanah, 

peralihan hak atas tanah, surat keterangan status dan bukti 

kepemilikan tanah, surat keterangan penggadaian tanah, surat 

keterangan kewarisan, surat keterangan peminjaman dimana 

tanah sebagai jaminan; 

3. pelaksanaan proses legalisasi administrasi pertanahan surat 

keterangan waris, surat kuasa waris, penerbitan surat 

permohonan ukur tanah, surat perelaan, dan surat persetujuan 

pembagian hak bersama.  

i. penyiapan bahan rapat koordinasi bidang pemerintahan; 

j. penyiapan bahan koordinasi unit kerja perangkat Daerah dan 

instansi vertikal di wilayah kerja kecamatan dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan 

kinerja kecamatan; 

k. pelaksanaan hubungan kerja teknis fungsional dan teknis 

operasional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

kecamatan; 

l. penyiapan administrasi hubungan kerja antar kecamatan; 
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m. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pengembangan kerja 

sama dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, 

dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan;  

n. penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal, Norma, 

Standar, Prosedur, Kriteria/ Indikator Kinerja Utama dan Standar 

Operasional Prosedur dengan perbaikan secara periodik, dinamis, 

dan berkesinambungan, manajemen kinerja instansi dan 

pegawai/aparatur pada seksi pemerintahan untuk mendukung 

pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Strategis 

Kecamatan; 

o. pemantuan dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan bidang 

pemerintahan dalam rangka terwujudnya pelayanan prima dan tata 

kelola pemerintahan di kecamatan secara efisien, efektif, dan 

akuntabel; 

p. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  di lingkungan 

Seksi Pemerintahan; 

q. pengarahan dan penilaian kinerja personal di unit kerja dengan 

mengevaluasi hasil kerja untuk memacu prestasi kerja; 

r. penyampaian saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan; 

s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 

sebagai wujud pertanggungjawaban; 

t. pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 

 

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial 

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai tugas 

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kesejahteraan rakyat meliputi 

pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, bahan pemecahan 

permasalahan bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial, pemberdayaan 

masyarakat, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga 

berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, kesejahteraan social, keagamaan, 

ketenagakerjaan, perpustakaan, pariwisata baik ditingkat kecamatan dan 

desa/ kelurahan serta pengkoordinasian dan pembinaan organisasi sosial 

kemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kasi 

Kesejahteraan rakyat dan sosial mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan program kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat dan 

Sosial sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 

b. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud 

sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas; 
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c. pendistribusian dan pengarahan pelaksanaan tugas personal di unit 

kerjanya sesuai dengan fungsi dan kompetensi dengan prinsip 

pembagian habis tugas; 

d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta inventarisasi 

permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan pemberdayaan 

masyarakat di bidang Kesejahteraan Masyarakat dan sosial;  

e. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, pelaksanaan dan 

pelaporan tugas pemberdayaan masyarakat di bidang Kesejahteraan 

Masyarakat  dan sosial; 

f. penyiapan bahan pembinaan dan pengkoordinasian pemberdayaan 

masyarakat bidang perekonomian meliputi pertanian, perikanan, 

ketahanan pangan,  lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan, 

koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pariwisata dan 

ekonomi kreatif; 

g. penyiapan bahan pembinaan dan pengkoordinasian pemberdayaan 

masyarakat bidang kesejahteraan masyarakat  meliputi pendidikan, 

kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, 

kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, ketenagakerjaan, 

perpustakaan, pariwisata, dll; 

h. penyiapan bahan pembinaan dan sinkronisasi perencanaan bidang 

kesejahteraan masyarakat dan sosial  di tingkat kecamatan dan 

desa/kelurahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan 

Daerah; 

i. penyiapan bahan pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan 

kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial di tingkat 

kecamatan, desa/kelurahan; 

j. penyiapan bahan, pengkoordinasian, pengendalian, serta evaluasi 

target dan hasil pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat dan 

sosial tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa; 

k. penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan organisasi sosial 

kemasyarakatan, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahateraan 

Keluarga, seni dan budaya; 

l. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi program 

penanggulangan kemiskinan; 

m. penyiapan bahan rapat koordinasi bidang Kesejahteraan masyarakat 

dan sosial; 

n. penyiapan bahan koordinasi unit kerja perangkat Daerah dan 

instansi vertikal di wilayah kerja kecamatan dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan 

kinerja kecamatan; 

o. pelaksanaan hubungan kerja teknis fungsional dan teknis 

operasional dengan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah 
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kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan di 

kecamatan; 

p. penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal, Norma, 

Standar, Prosedur, Kriteria,  Indikator Kinerja Utama dan Standar 

Operasional Prosedur dengan perbaikan secara periodik, dinamis, 

dan berkesinambungan, manajemen kinerja instansi dan 

pegawai/aparatur pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Sosial 

untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran 

Renstra Kecamatan; 

q. pemantuan dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan bidang 

kesejahteraan masyarakat dan sosial  dalam rangka terwujudnya 

pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan di kecamatan secara 

efisien, efektif, dan akuntabel; 

r. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan 

Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Sosial  Masyarakat; 

s. pengarahan dan penilaian kinerja personal di unit kerja dengan 

mengevaluasi hasil kerja untuk memacu prestasi kerja; 

t. penyampaian saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan; 

u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 

sebagai wujud pertanggungjawaban; 

v. pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 

 

5. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. 

Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 

mempunyai  tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan, 

pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di 

bidang ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat meliputi 

pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, inventarisasi data 

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, 

pembinaan, pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap 

ketaatan masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah serta peraturan 

perundang-undangan lainnya, patrol wilayah, pengawasan dan pencegahan 

timbulnya gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat, pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk pencegahan 

timbulnya penyakit masyarakat, serta pembinaan dan pemberdayaan 

perlindungan masyarakat desa/ kelurahan Untuk menyelenggarakan tugas 

pokok tersebut Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 

mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan program kerja Seksi Ketentaraman, Ketertiban dan 

Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan 

tugas; 
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b. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud 

sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas; 

c. pendistribusian dan pengarahan pelaksanaan tugas personal di unit 

kerjanya sesuai dengan fungsi dan kompetensi dengan prinsip 

pembagian habis tugas; 

d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta 

inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan di 

bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat;  

e. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, pelaksanaan dan 

pelaporan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat; 

f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan tindakan pembinaan 

(non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi 

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan peraturan perundang-

undangan lainnya;  

g. pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka pengawasan dan 

pencegahan timbulnya gangguan ketentraman, keteriban umum, 

dan perlindungan masyarakat;  

h. pelaksanaan pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk 

pencegahan timbulnya penyakit masyarakat seperti miras, 

perjudian, prostitusi, narkoba, dan lain-lain;   

i. pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat (linmas) 

desa/kelurahan;  

j. pelaksanaan tugas pembantuan operasional teknis : 

a. penertiban gelandangan, pengemis, orang gila, dan penyandang 

masalah sosial lainnya; 

b. penertiban dan pencegahan terhadap pelanggaran susila; 

c. pengamanan kejadian bunuh diri, kecelakaan, dan penemuan 

mayat.  

k. penyiapan bahan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan dan 

penyelenggaraan mitigasi dan manajemen bencana; 

l. pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pertunjukan dan keramaian kampung; 

m. penyiapan bahan pembinaan, pelayanan administrasi, dan fasilitasi  

lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi 

kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan;  

n. penyiapan administrasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan 

umum; 

o. pengkoordinasian penyelenggaraan upacara peringatan hari besar 

nasional dan upacara lainnya; 

p. penyiapan bahan rapat koordinasi bidang ketentraman dan 

ketertiban umum; 
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q. pelaksanaan tugas keamanan kantor dan pengamanan barang 

inventaris kantor;  

r. pengelolaan laporan kejadian dari masyarakat, berita, sandi dan 

telekomunikasi; 

s. pembinaan teknis dan pemberdayaan desa/kelurahan di bidang 

ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 

t. penyiapan bahan koordinasi unit kerja perangkat Daerah dan 

instansi vertikal di wilayah kerja kecamatan dalam rangka 

ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan 

Daerah; 

u. pelaksanaan hubungan kerja teknis fungsional dan teknis 

operasional dengan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah 

kabupaten dalam rangka keamanan dan ketertiban umum serta 

penegakkan di wilayah kecamatan; 

v. penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal, Norma, 

Standar, Prosedur, Kriteria/ Indikator Kinerja Utama dan Standar 

Operasional Prosedur dengan perbaikan secara periodik, dinamis, 

dan berkesinambungan, manajemen kinerja instansi dan 

pegawai/aparatur pada Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan 

Perlindungan Masyarakat untuk mendukung pencapaian visi, misi, 

tujuan, dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan; 

w. pemantuan dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan bidang 

ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam 

rangka terwujudnya pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan 

di kecamatan secara efisien, efektif, dan akuntabel;  

x. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan 

Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat; 

y. pengarahan dan penilaian kinerja personal di unit kerja dengan 

mengevaluasi hasil kerja untuk memacu prestasi kerja; 

z. penyampaian saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan; 

aa. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 

sebagai wujud pertanggungjawaban; 

bb. pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 

 

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan 

Seksi  Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas Melakukan 

penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat 

meliputi perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan 

pembangunan desa/ kelurahan terpadu, pemeliharaan prasarana dan 

fasilitas pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat bidang fisik dan 

prasarana, penyelenggaraan musyawarah pembangunan daerah di tiingkat 
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kecamatan dan desa/ kelurahan sebagai satu kesatuan perencanaan 

pembangunan daerah: 

a. penyiapan bahan program kerja seksi ekonomi dan pembangunan 

sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 

b. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud 

sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas; 

c. pendistribusian dan pengarahan pelaksanaan tugas personal di unit 

kerjanya sesuai dengan fungsi dan kompetensi dengan prinsip 

pembagian habis tugas; 

d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta 

inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan 

pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan;  

e. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, pelaksanaan dan 

pelaporan tugas pemberdayaan masyarakat di bidang 

perekonomian, pembangunan; 

f. penyiapan bahan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan 

terpadu; 

g. penyiapan bahan pembinaan dan pengkoordinasian pemeliharaan 

prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

h. penyiapan bahan pembinaan dan pengkoordinasian pemberdayaan 

masyarakat bidang fisik prasarana meliputi pengairan, jalan, 

jembatan, permukiman dan penyehatan lingkungan, perumahan, 

kebersihan, perhubungan, tata ruang, dan Energi Sumber Daya 

Mineral; 

i. penyiapan bahan, koordinasi, dan penyelenggaraan musyawarah 

rencana pembangunan kecamatan; 

j. penyiapan bahan pembinaan dan sinkronisasi perencanaan 

pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan 

sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan Daerah; 

k. penyiapan bahan pembinaan dan pengkoordinasian 

penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan di tingkat kecamatan, 

desa/kelurahan; 

l. penyiapan bahan, pengkoordinasian, pengendalian, serta evaluasi 

target dan hasil pembangunan Daerah tingkat kecamatan, 

kelurahan, dan desa; 

m. penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan lembaga 

kemasyarakatan desa/kelurahan; 

n. penyiapan bahan rapat koordinasi bidang perekonomian, 

pembangunan; 

o. penyiapan bahan koordinasi unit kerja perangkat Daerah dan 

instansi vertikal di wilayah kerja kecamatan dalam rangka 
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penyelenggaraan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan 

kinerja kecamatan; 

p. pelaksanaan hubungan kerja teknis fungsional dan teknis 

operasional dengan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah 

kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan 

di kecamatan; 

q. penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal, Norma, 

Standar, Prosedur, Kriteria,  Indikator Kinerja Utama dan Standar 

Operasional Prosedur dengan perbaikan secara periodik, dinamis, 

dan berkesinambungan, manajemen kinerja instansi dan 

pegawai/aparatur pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk 

mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra 

Kecamatan; 

r. pemantuan dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan bidang 

pemberdayaan masyarakat dalam rangka terwujudnya pelayanan 

prima dan tata kelola pemerintahan di kecamatan secara efisien, 

efektif, dan akuntabel; 

s. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan 

Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 

t. pengarahan dan penilaian kinerja personal di unit kerja dengan 

mengevaluasi hasil kerja untuk memacu prestasi kerja; 

u. penyampaian saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan; 

v. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 

sebagai wujud pertanggungjawaban; 

w. pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 

 

7. Kelompok Jabatan Fungsional  

a. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan dan 

Kelurahan mempunyai tugas pokok menunjang tugas pokok 

Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahliannya masing-

masing. 

b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut di atas berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan Lurah. 

c. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok 

sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga 

fungsional senior. 

d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan 

beban kerja yang ada. 

e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
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2.1.3   Tata Kerja 

1. Umum 

a. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dan unit 

organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik 

dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di 

lingkungan kecamatan Wadaslintang sesuai dengan tugas dan fungsi 

masing – masing. 

b. Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi wajib mengawasi 

bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar 

mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi daerah bertanggung 

jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing 

dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahannya. 

 

2. Pelaporan 

a. Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-

masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktunya. 

b. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dan unit 

organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai 

bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk 

memberikan petunjuk kepada bawahan. 

c. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, 

tembusan laporan wajib disampaikan kepada Unit kerja atau 

perangkat daerah lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja 

d. Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi dalam rangka 

pelaksanaan tugas wajib mengadakan rapat berkala. 

 

 

2.1.4    Susunan Kepegawaian 

Jumlah pegawai Kecamatan Wadaslintang sebanyak 26 orang, 

pemangku jabatan struktural sebanyak 7 orang, selebihnya terbagi kedalam 

jabatan fungsional yang membantu tugas kesekretariatan dan sebagai 

pelaksana yang membantu tugas secara teknis pemangku jabatan Kepala 

Seksi, dengan rincian status kepegawai tersebut adalah sebagai-berikut : 

a)      Pegawai Negeri Sipil PNS       :   31 orang, terdiri dari : 

-        Golongan IV    :    3  orang 

-        Golongan III     :  13  orang 

-        Golongan II     :  14 orang 

-        Golongan I       :    1 orang 
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b)      Calon Pegawai Negeri Sipil     :   -  orang 

  

2.2  Sumber Daya OPD 

2.2.1 Sumber Daya SDM 

Secara umum jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Wadaslintang  

untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial masih 

kurang  memadai, dan dilihat dari komposisi antara Golongan I dan II 

keatas secara berjenjang juga belum proporsional. 

Adapun berdasarkan tingkat pendidikan, PNS di Kecamatan 

Wadaslintang sebagai berikut : 

a. S 2   :   3 orang 

b. S 1   :   3 orang 

c. D IV   :   1 orang 

d. SLTA   :  20 orang 

e. SLTP   :   2 orang 

f. SD   :   1 orang 

 

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat 

melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah 

dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping 

melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang 

termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang 

diperintahkan oleh atasan 

  

2.2.2 Asset/Modal 

 Kelengkapan berupa sarana dan prasarana kecamatan yang dimiliki. 

Luas lahan Kantor Kecamatan  1.663 m2 yang terbagi menjadi Ruang 

Perkantoran dan Rumah Dinas Camat. 

Data sarana dan prasarana pada Kantor Kecamatan Wadaslintang 

adalah sebagai berikut : 

No Prasarana dan Sarana Jumlah 

1. Kendaraan Roda 4 2 

2. Kendaraan Roda 2 30 

3. Generator Listrik 2 

4. Lemari Kayu 1 

5. Rak Kayu 1 

6. Tape recorder 1 

7. Televisi ( Panasonic dan LG ) 3 

8. Komputer 10 

9. Kursi Tamu 7 
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10. Printer 4 

11. Laptop dan LCD Proyektor Acer 1 

12. Meja Kursi Tamu 4 

13. Meja Kerja 43 

14. Tempat tidur 1 

15. Parabola Matrik 1 

16. Meja rapat 5 

17. Camera recorder Sony 1 

18. Air Conditioner LG 2 

19. Meja Ketik 9 

20. Kursi Kerja Eselon ( Olympic, Brother, 

Frontline ) 

8 

21. Kursi Tunggu Panjang 2 

22. Gordyn 2 

23. Kursi lipat 79 

24. LCD Proyektor 2 

25. Kursi Kerja 2 

26. Kursi Tunggu 4 

27. Back drop 1 

28. Meja Kasir 1 

29. Sound system 2 

30. Filling kabinet 2 

31. Kursi rapat Olympic 171 

32. Meja kursi makan 1 

33. Laptop Acer  6 

34. Almari besi 2 pintu 5 

35. Radio SSB 1 

36. CCTV 1 

37. LCD TV 1 

38. LCD Monitor 1 

39. Camera CCTV 1 

40. Lampu Hias 1 

41. Kursi plastic dan kayu 100 

42. Jam dinding 2 

43. Bangku Tunggu 2 

44. Bendera 1 

45. Kursi rapat 120 

46. Kursi rapat 60 

47. Papan nama 1 

48. Meja makan 7 

49. Bangunan gedung tempat kerja  1 
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50 Rumah dinas Camat 1 

51 Tempat parkir Bumi Perkemahan 1 

52 Pagar halaman kantor 1 

  
2.2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD 

1. Tantangan 

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia ( SDM ) di Kecamatan 

Wadaslintang masih perlu ditingkatkan. 

b. Lemahnya Managemen Informasi Data di Kecamatan Wadaslintang. 

c. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi atau tidak sebanding 

dengan fasilitas yang tersedia. 

d. Belum maksimalnya koordinasi dari SKPD teknis yang mempunyai 

program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah 

e. Kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga 

pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya. 

f. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan 

pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. 

g. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut 

peran Kecamatan Wadaslintang harus lebih responsif terhadap 

dinamika pembangunan masyarakat. 

h. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam 

menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang 

merupakan amanah. 

i. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa 

komplain serta bebas dari pungutan liar dalam bentuk dan dalih 

apapun. 

  

2. Peluang 

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Wadaslintang  

dalam pencapaian visi dan misinya antara lain : 

a. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat 

meningkatkan peran Kecamatan Wadaslintang  dalam perencanaan 

pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam proses perencanaan pembangunan daerah; 

b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada 

Kecamatan Wadaslintang untuk memacu dan memotivasi menjawab 

tantangan dan permasalahan di masa depan; 

c. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan 

daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam 

menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan 

oleh Kecamatan Wadaslintang; 
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d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui 

peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap 

pegawai; 

e. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga 

mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan 

kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di 

Kecamatan Wadaslintang , terutama dilihat dari posisi strategis 

wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas 

informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Wadaslintang. 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

  

 3.1 Identifikasi Permasalahan  Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan OPD 

  

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat 

dibicarakan  yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak 

untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap 

berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) 

untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya. 

 
Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan 

antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang 

direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang 

dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan 

pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum 

didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang 

yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. 

 

Bertitik tolak dari pengertian isu – isu strategis diatas dan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wadaslintang , maka 

permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang 

terhadap Kecamatan Wadaslintang yang berhasil diobservasi dan 

dihimpun adalah sebagai berikut : 

 

a. Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih 

belum optimal. 

b. Belum tersedianya data – data yang tersusun secara sistematis dan 

akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan 

program dan kegiatan. 

c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam 

pengukuran capaian kinerja. 

d. Munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran 

yang tidak ada dalam Renja dimana kegiatan tersebut merupakan 

permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislatif 

e. Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan 

daerah terkadang belum disosialisasikan ke SKPD 

f. Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh SKPD tetapi 

belum mempunyai payung hukum yang jelas/kuat 
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Berdasarkan gambaran umum pelayanan OPD Kecamatan 

Wadaslintang yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, 

paparan permasalahan akan dibagi menurut kondisi geografis, sosial 

kemasyarakatan, pelayanan umum dan ekonomi. 

  

3.1.1. Aspek Geografis  

  

Kecamatan Wadaslintang merupakan salah satu dari 15 

Kecamatan di Kabupaten Wonosobo, terletak antara 70 29’ 20’’ sampai 

70 36’ 24’’ Lintang Selatan (LS) dan 1090 44’ 08” sampai 1090 52’ 40’’ 

Bujur Timur (BT), berjarak 37 km dari Ibu Kota Kabupaten Wonosobo 

dan 275 km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang), dengan 

luas wilayah 126.760 km2 terletak pada ketinggian 275 m diatas 

permukaan laut secara umum wilayah Kecamatan Wadaslintang adalah 

perbukitan dan pegunungan sehingga suhu udaranya lebih panas kalau 

dibandingkan dengan Ibukota Kabupaten. 

Batas Wilayah Kecamatan Wadaslintang berbatasan langsung dengan: 

 Sebelah utara dengan Kecamatan Kaliwiro 

 Sebelah timur dengan Kabupaten Purworejo 

 Sebelah selatan dengan Kabupaten Purworejo 

 Sebelah barat  dengan Kabupaten Kebumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Wadaslintang 
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menuju Kabupaten Kebumen, di Kecamatan Wadaslintang sendiri 

memiliki danau buatan dengan nama Waduk Wadaslintang yang airnya 
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Nila, namun airnya juga digunakan untuk mengairi persawahan yang 

terletak Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen, selain itu 

Waduk Wadaslintang  juga berfungsi sebagai obyek wisata karena 

keindahan alamnya yang dikelilingi perbukitan yang hijau, khususnya 

untuk penggemar olah raga memancing, daerah waduk ini adalah 

terkenal sebagai lokasi favorit untuk memancing dengan para 

pengunjung dari dalam maupun luar kota. 

Luas wilayah Kecamatan Wadaslintang adalah 12.176 ha atau 

sekitar 12.91 % dari luas Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari 

1.985,28 ha lahan sawah dan 10.730,679 ha lahan bukan sawah.Lahan 

sawah menurut penggunaanya terdiri dari sawah tadah hujan seluas 

976,61 ha , sawah irigasi sederhana seluas 958,67 ha dan sawah irigasi 

teknis seluas 50 ha. Sedangkan lahan bukan sawah sebagian 

digunakan untuk tegalan dengan luas 4.495,23 ha. 

 

3.1.2. Aspek Pelayanan Umum 

Permasalahan Kecamatan Wadaslintang  ditinjau dari aspek pelayanan 

umum di antaranya adalah : 

 

1. Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Wadaslintang 

Dari sisi personil, profesionalitas dan integritas SDM  aparatur 

pemerintah masih perlu ditingkatkan. Ditambah dengan rendahnya 

kualitas database pemerintahan dari sisi pemutakhiran data dan 

akses publik serta sarana dan prasarana pemerintah masih terbatas. 

 

2. Kinerja Pelayanan Pendidikan  

Belum meratanya akses pendidikan yang berkualitas baik sarana 

prasarana maupun layanan pendidikan itu sendiri. Pemanfatan dana 

BOS yang belum optimal juga menghambat efektifitas peningkatan 

kualitas pendidikan. Hal tersebut berimplikasi pada tantangan 

penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta 

pembebasan biaya pendidikan khususnya pendidikan dasar. Selain 

itu mutu, relevan dan daya saing pendidikan yang masih relatif 

rendah, akan menghambat pembangunan kualitas sumber daya 

manusia yang berdaya saing dan kompetensi tinggi. 

Keberhasilan pendidikan akan ditentukan oleh faktor-faktor yaitu : 

anak didik, orang tua / keluarga, sekolah ( guru, kurikulum dan 

lingkungan sekolah ) serta lingkungan masyarakat. Dari sisi anak 

sekolah ditemukan minta atau motivasi untuk belajar dan 

melanjutkan sekolah belum tinggi. Dari segi orang tua / keluarga 

belum maksimal dalam mengupayakan anak-anaknya  agar 

mensukseskan program wajib belajar. Dari sisi sekolah masih ada 
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sekolah yang kekurangan tenaga pendidik, administratif maupun 

sarana dan prasarana lainnya. 

Angka Partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap 

sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut 

memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutaman usia 

muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti 

pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah 

murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, 

naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai 

semakin meningkatnya pertisipasi sekolah. Kenaikam tersebut dapat 

pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia 

sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur 

sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi 

sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. 

Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah, 

melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dasar dan menengah 

yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau dan fasilitasi rintisan 

pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Pendidikan 

berkelanjutan, melalui penerapan metodologi pendidikan yang tidak 

lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian, namun pendidikan 

menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi 

pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia. 

Manajemen Pelayanan Pendidikan, melalui pemberdayaan peran 

kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul, 

revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality 

assurance, mendorong aktivitas peran komite sekolah untuk 

menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses 

pembelajaran, dan dewan pendidikan, serta penataan ulang 

kurikulum sekolah yang menjadi urusan daerah sehingga dapat 

mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan 

SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan 

memasukkan pendidikan kewirausahaan ( diantaranya dengan 

mengembangkan model link and match ). Peningkatan mutu pendidik 

dan tenaga kependidikan, melalui peningkatan kualitas dan 

kesejahteraan guru, pengelolaan dan layanan sekolah. 

 

3. Kinerja Pelayanan Kesehatan  

Pencapaian status kesehatan dan gizi masyarakat merupakan kinerja 

sistem kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan 

daerah serta berbagai komponen masyarakat. Kinerja pembangunan 

kesehatan dicapai melalui pendekatan enam sub sistem dalam sistem 

kesehatan nasional (SKN), yaitu (1) upaya kesehatan; (2) pembiayaan 
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kesehatan; (3) sumberdaya manusia kesehatan; (4) sediaan farmasi, 

alat kesehatan dan makanan; (5) manajemen dan informasi 

kesehatan; dan (6) pemberdayaan masyarakat. Faktor kesehatan 

salah satu yang menentukan kualitas SDM, Karena itulah 

keberadaan prasarana kesehatan diperlukan bagi upaya mendorong 

pembagunan pedesaan.   

4. Ketersediaan Perumahan dan Sarana Prasarana Dasar Pemukiman 

Ketersediaan perumahan bisa dikatakan sudah cukup dapat 

mengimbangi pertumbuhan penduduk. Dari sisi prasarana dan 

sarana dasar pemukiman, pelayanan air bersih melalui PDAM  

Kabupaten Wonosobo belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh 

masyoritas penduduk di Kecamatan Wadaslintang, sehingga sebagian 

besar penduduk menggunakan sumur bor yang beresiko lebih tinggi 

terhadap pencemaran dan degradasi lingkungan. 

Cakupan layanan persampahan juga masih rendah (dibawah 40%) 

dan kurangnya dorongan maupun kesadaran penduduk untuk 

mengelola sampah sendiri sehingga timbunan sampah dapat ditemui 

hingga ke badan sungai. Unit pengelola sampah (UPS) belum 

dimanfaatkan secara optimal. 

Keberadaan sarana dan prasarana olahraga serta juga  ruang terbuka 

hijau skala lingkungan untuk sarana sosialisasi masyarakat dan 

resapan air masih terbatas pada kawasan perumahan kelas 

menengah ke atas. 

  

 

3.1.4. Aspek Perekonomian  

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Wadaslintang 

bermata pencaharian sebagai petani baik sebagai petani sendiri, 

penggarap, maupun sebagai buruh tani.  

Tabel. POTENSI DESA DI KECAMATAN WADASLINTANG 

No Desa / Kelurahan Potensi Desa 

1 Besuki 

 

Hasil Petanian Kapulaga, Kopi Kelapa, 

Pisang, Padi, Ubi Kayu, Coklat, Albasia, 

Pete, Kemukus, Industri Kecil Tempe, 

Jamur Shitake, Gula Merah, Indusatri 

Kecil Anyaman, Konveksi, Makanan Kecil 

dan Peternakan Kambing, Kelinci, Itik 

2 Erorejo 

 

Hasil Petanian Padi, Jagung, Kelapa, 

Kopi, Kapulaga, Pisang, Buah-buahan, 

Peternakan Ayam Ras, Sapi dan Kambing, 
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Nila Merah dan Industri Kecil Gula 

Kelapa, Emping, Tempe, Criping Pisang, 

Anyaman dan Mebelair serta Kayu Albasia 

3 Gumelar Indusri Kecil Gula Kelapa dan Ternak 

Kambing 

4 Kalidadap Hasil Pertanian Padi dan Jagung 

5 Kaligowong 

 

Hasil Pertanian Padi, Ubi Kayu, Kelapa, 

Industri Kecil Tahu, Tempe, Emping 

Mlinjo, Gula Kelapa dan Perikanan (kolam 

Ikan) 

6 Karanganyar 

 

Hasil Petanian Padi, Jagung, Kacang 

Tanah, Jengkol, Durian, Rambutan, 

Kelapa, Kapulaga, Kopi, Pete, Peternakan 

Sapi dan Kambing dan Indutri Kecil Gula 

Kelapa, Gula Aren, Tempe, Emping, 

Krupuk, Roti Panggang, Tahu dan 

Anyaman Kranjang  

7 Kumejing 

 

Hasil Petanian Padi, Singkong, Jagung, 

Kacang Tanah, Kelapa, Albasia dan 

Industri Kecil Lanting dan Tempe 

8 Lancar 

 

Hasil Petanian Padi dan Industri Kecil 

Keripik Pisang, Tahu dan Gula Kelapa 

9 Ngalian 

 

Hasil Pertanian Jagung, Ketela Pohon, 

Padi, Mlinjo, Jahe, Kapulaga, Coklat, 

Kopi, Albasia dan Ternak Sapi, Industri 

Kecil Gula Kelapa, Tempe, Gula Kristal, 

Kecap, Rengginang, Emping Mlinjo, 

Ceriping Pisang, Kacang Goreng, Jipang, 

Enting Jahe 

10 Panerusan 

 

Hasil Pertanian Padi, Jagung, Kelapa, 

Kopi, Kapulaga, Pisang, Buah-buahan, 

Peternakan Ayam Buras, Kambing, Sapi, 

Kerbau, Ikan Air Tawar, Industri Kecil 

Gula Kelapa, Tempe, Anyaman, Mebelair, 

Sapu Sabut Kelapa 

11 Plunjaran Hasil Pertanian Padi, Ubi Kayu, Kelapa 

dan Ternak (Kambing, Sapi, Itik dll) 

12 Somogede 

 

Hasil Pertanian Padi, Jagung, Kelapa, 

Kapulaga, Pisang Telur Puyuh, Jahe, 

Industri Kecil Gula Kelapa, Tempe, Tahu 

dan Gilingan Padi.  
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13 Sumberejo Ikan iar Tawar (Pepes Ikan Nila) dan 

Industri Kecil Gula Kepala 

14 Sumbersari 

 

Mlinjo, Jagung, Peternakan Sapi dan 

Industri Kecil Tempe, Pande Besi, Tukang 

Kayu dan Kerajinan Bambu 

15 Tirip Ikan, kelapa, padi, singkong 

16 Trimulyo 

 

Hasil Pertanian Padi, Jagung, Kelapa, 

Pisang, Buah-buahan, Peternakan Sapi 

dan Kambing, Industri Kecil Gula Kelapa, 

Tempe dan Krupuk  

17 Wadaslintang 

 

Hasil Pertanian Padi, Industri Kecil 

Tempe, Tahu dan Gula Kelapa 

Sumber : Sie PM Kec. Wadaslintang 

Hal tersebut memungkinkan untuk membuat produk unggulan 

untuk dikemas dan mendapatkan respon dari satuan perangkat 

daerah yang membidangi guna memberikan sertifikat dan perijinan 

yang bisa membuat konsumen mengkonsumsi dengan aman. Oleh 

karenanya potensi tersebut perlu adanya sarana dan prasarana serta 

pengelolaan jaringan pasar yang baik. 

Beberapa hal yang belum menarik bagi masyarakat pada 

umumnya adalah membuat produk yang bebas dari bahan kimiawi 

jenuh menuju organik murni demi kesehatan umumnya masyarakat. 

Hal ini dikarenakan pemikiran yang praktis masih mempengaruhi 

masyarakat baik produsen maupun konsumen, yakni jika tidak 

mengikuti pasar maka akan tertinggal dan tidak laku. Hal ini yang 

menjadi kendala utama untuk melakukan produksi secara organik. 

   

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati & Wakil Bupati Wonosobo 

2016-2021   

3.2.1. Visi  

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan 

Wadaslintang tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun visi Kabupaten 

Wonosobo adalah : “Terwujudnya Wonosobo bersatu untuk maju, 

mandiri dan sejahtera untuk semua.”  

 

Bersatu 

Adalah semangat dan kerangka berfikir serta bertindak oleh setiap 

pribadi dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah dalam 

mengatur, melayani, membangun dan memberdayakan masyarakat. 
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Maju 

mengisyaratkan adanya tekad yang kuat dari pemerintahan daerah 

untuk terus meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib 

yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan pelaksanaan urusan 

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 

sehingga hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap 

tahunnya akan terus memberikan status yang tinggi dan kehadiran 

pemerintahan 2016-2021 benar-benar dapat dirasakan oleh 

masyarakat.  

 

 

Mandiri 

adalah suatu kondisi yang mencirikan kemampuan daerah untuk 

berdiri dengan kekuatan dan kemampuan sendiri sesuai dengan 

semangat otonomi daerah. Ketergantungan bantuan dari pemerintah 

dan provinsi secara bertahap harus dikurangi. Oleh karena itu, semua 

potensi keunggulan daerah, yang dalam struktur pembagian urusan 

pemerintahan dikenal dengan urusan pemerintahan pilihan akan 

dikelola lebih optimal, sehingga lebih produktif dan kontributif dalam 

mengurangi ketergantungan daerah.  

 

Sejahtera untuk semua 

Tujuan akhir dari penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan 

adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Namun demikian peningkatan 

kesejahteraan tidak boleh hanya dinikmati oleh sekelompok atau 

golongan masyarakat tertentu tetapi harus bisa dinikmati oleh seluruh 

masyarakat Wonosobo. Oleh karenanya, percepatan penurunan angka 

kemiskinan akan terus dioptimalkan pelaksanaannya. Demikian halnya 

dengan ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk dan 

ketimpangan pertumbuhan antar wilayah akan terus diminimalkan, 

sehingga peningkatan kesejahteraan yang dicapai oleh pemerintahan 

2016 – 2021 akan dirasakan oleh semua masyarakat disemua wilayah 

Wonosobo.  

 

3.2.2. Misi  

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; 

3. Meningkatkan kemandirian daerah; 

4. Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik 

untuk kesejahteraan yang merata ; dan 
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5. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan 

berkesinambungan dalam pembangunan daerah. 

 

3.3 Telaahan Renstra-OPD dan Renstra Kementrian/Lembaga 

OPD Kecamatan Wadaslintang  berpedoman kepada RPJMD 

Kabupaten Wonosobo yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri. 

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kabupaten 

Wonosobo , terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Wadaslintang. 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kondisi lingkungan 

Hidup Strategis 

            Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031, 

Kecamatan Wadaslintang termasuk dalam kawasan PPL ( Pusat Pelayanan 

Lingkungan ) yang mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan 

meliputi : pemerintahan kecamatan, pusat pemerintahan desa, pusat 

permukiman desa, pertanian, agropolitan, jasa dan pelayanan sosial 

ekonomi skala antar desa serta pendukung aktivitas wisata. 

 

3.4.1.Sistem jaringan Prasarana Utama  

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 pada Rencana Tata Ruang 

Wilayah di Kabupaten Wonosobo,  Kabupaten Wonosobo memiliki system 

jaringan Prasarana utama yang terdiri dari sistem jaringan transportasi 

darat dan sistem jaringan perkeretaapian. Sedangkan sistem jaringan 

prasarana utama di Kecamatan Wadaslintang  adalah sistem jaringan 

transportasi darat. 

 

Sistem jaringan transportasi darat berupa sistem jaringan lalu lintas 

dan angkutan jalan (LLAJ) dan sistem jaringan angkutan sungai, danau, 

dan penyeberangan (ASDP). sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan 

(LLAJ) terbagi menjadi jaringan jalan, jaringan prasarana sistem jaringan 

lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), dan jaringan pelayanan sistem 

jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). 

Pengelompokan jalan menurut Sistem jaringan jalan terbagi menjadi 

sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem 

jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan 

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah 

di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi 

yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan jalan sekunder 

merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi 

barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. 
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Jaringan prasarana sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan 

(LLAJ) terdiri dari beberapa sistem, salah satunya adalah Terminal baik 

berupa terminal barang dan terminal penumpang. Kecamatan Wadaslintang 

telah mempunyai Terminal dengan Kategori Tipe C yang terletak di 

Kelurahan Wadaslintang. 

   

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis  

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat 

menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis OPD untuk 

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi 

isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas 

pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika 

birokratis dapat dipertanggungjawabkan. 

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan 

fungsi pelayanan OPD secara umum pada subbab 3.1 dan memperhatikan 

tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten 

Wonosobo pada subbab 3.2 disusun issue-issue strategis Kecamatan 

Wadaslintang yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi 

Kecamatan Wadaslintang  lima tahun mendatang. 

 

Isu-isu  Strategis Kecamatan Wadaslintang  Tahun 2016 – 2015 

NO ISSUE STRATEGIS PERMASALAHAN STRATEGIS 

1 Pelayanan Publik  Belum Optimalnya penerapan tata 

kelola pemerintahan yang baik ( good 

governance) 

 Masih adanya pengaduan masyarakat 

terkait dengan pelayanan public 

sehingga Kualitas pelayanan publik baik 

dalam pelayanan dasar masyarakat 

maupun pelayanan perijinan perlu 

ditingkatkan 

 Integritas dan profesionalitas aparatur 

pemerintah daerah perlu ditingkatkan 

 Daya dukung sarana dan prasarana

pelayanan publik perlu ditingkatkan 

2 Kelembagaan 

Masyarakat 

 Rendahnya kapasitas dan peran 

lembaga kemasyarakatan (partisipasi 

publik) dalam pembangunan 

 Perubahan peraturan bidang 

kelembagaan yang terkadang tidak bisa 

terintegrasi dengan baik di masyarakat. 

3 Sektor Ekonomi  Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi 
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NO ISSUE STRATEGIS PERMASALAHAN STRATEGIS 

Unggulan lokal unggulan dalam hal permodalan, 

pelatihan SDM dan pemasaran produk 

 Kurangnya keterlibatan stakeholder dan 

pelaku ekonomi terkait 

4 Kualitas lingkungan 

hidup 

 Kurangnya kesadaran masyarakat di 

bidang kesehatan terutama masalah 

sanitasi. 

 Kurang terfasilitasinya layanan 

persampahan 

5 Sektor Pariwisata  pengembangan  pariwisata khususnya 

wisata lokal di pedesaan belum optimal 

6 Sektor Infrastruktur  Sumber dana yang terbatas sehingga 
pembangunan infrastruktur menjadi 
kurang maksimal. 

 Dalam mendukung tercapainya rencana 
Pembangunan Pemerintah Kota yang 
tertuang dalam Rencana Tata Ruang 
Wilayah, kecamatan belum mempunyai 
kewenangan penuh dalam pengambilan 
kebijakan sehingga dalam hal  
dimaksud tetap harus mengikuti 
kebijakan yang sudah ada atau yang 
sudah ditetapkan. 
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

  

4.1 Visi dan Misi OPD Kecamatan Wadaslintang 

Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo, Visi dan Misi pemerintah 

Kecamatan Wadaslintang  sebagai salah satu bagian dari wilayah dan 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap mengacu pada Visi, Misi dan 

Program Bupati & Wakil Bupati Wonosobo 2016-2021 

  

4.2 Tujuan dan Sasaran 

Dalam rangka mewujudkan visi misi di atas perlu dijabarkan dalam bentuk 

tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman 

dan target sasaran kinerja bagi unsur organisasi kecamatan, sedangkan 

tujuan dan Sasaran berdasarkan Visi, Misi dan Program Bupati & Wakil 

Bupati Wonosobo 2016-2021 untuk Kecamatan Wadaslintang adalah 

sebagai berikut : 

Tujuan :  

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan desa 

sesuai semangat Reformasi Birokrasi untuk perbaikan pelayanan 

publik. 

2. Meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumber daya 

dan membangun budaya berdikari yang optimal dengan tetap 

memperhatikan lingkungan. 

3. Meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan keharmonisan untuk 

hidup secara berdampingan yang berkelanjutan dan ber 

kesinambungan. 

4. Terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi, 

sosial dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dan penanggulangan kemiskinan. 

5. Terwujudnya prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan 

memperhatikan prinsip keseimbangan dan keadilan antarkelompok 

dan antargenerasi. 

Sasaran : 

1. Meningkatnya  kualitas reformasi birokrasi dan aparatur 

pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih 

dan melayani. 

2. Meningkatnya daya saing daerah. 

3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat. 

4. Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran/pemahaman tentang 

hak dan kewajiban sebagai warga negara. 



Renstra Kecamatan Wadaslintang 2016-2021 Halaman 38 
 

5. Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama dan 

bermasyarakat. 

6. Terpenuhinya layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

7. Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi 

dan mitigasi 

8. Meningkatnya produksi dan produktivitas daerah dengan tetap 

menjaga kualitas lingkungan. 

9. Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja. 

10. Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan 

masyarakat secara lebih berkeadilan. 

11. Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. 

 

 4.3 Strategi dan Kebijakan 

            Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan 

komprehensif  mengenai bagaimana OPD Kecamatan Wadaslintang  

mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain 

melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat 

digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja 

birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas 

pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan 

menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, 

termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, 

sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.  

            Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah 

dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan 

sebagai berikut : 

 

4.3.1    Strategi  

Guna mewujudkan Visi dan Misi SKPD tersebut, maka di kecamatan 

Wadaslintang akan ditempuh  strategi pembangunan, yaitu : 

1. Strategi penguatan Kapasitas Aparatur Kecamatan, dengan 

mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, melali koordinasi 

dan pembinaan secara intensif mengacu pada ketentuan peraturan. 

2. Strategi peningkatan koordinasi lintas SKPD yang diarahkan untuk 

membangun Kecamatan Wadaslintang di segala bidang guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memperhatikan 

kelestarian lingkungan. 

3. Strategi pemberdayaan , peningkatan partisipasi serta kemandirian  

masyarakat dalam melaksanakan peri kehidupan masyarakat, 
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perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya dengan 

memperhatikan potensi dan kearifan lokal. 

  

4.3.2    Arah Kebijakan  

 Untuk dapat mencapai tujuan Visi dan Misi diperlukan kebijakan-

kebijakan yang mendukung, adapun kebijakan yang ditempuh adalah : 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dengan meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan adminsitrasi dan pengembangan semangat 

enterpreneurial. 

2. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran dan 

penyelenggaraan pemerintahan. 

3. Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan dan 

bertanggungjawab. 

4. Pemantapan ketahanan ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan. 

5. Meningkatkan kulitas penyelenggaraan pemerintahan 

Desa/Kelurahan. 

6. Meningkatkan perbaikan administrasi Desa. 

7. Memperkuat Basis data Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

8. Mewujudkan proses perencanaan partisipatif yang sinergis dan lebih 

berkualitas. 

9. Meningkatkan potensi/unggulan lokal. 

10. Pelestarian, peningkatan kesadaran dan pemahaman jati diri dan 

budaya daerah. 

11. Mendorong Pariwisata sebagai salah satu pendukung kemajuan 

Wonosobo. 

12. Meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan kemampuan 

petani, peternak. 

13. Meningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan kegiatan 

pembangunan. 

14. Meningkatkan koordinasi dalam penjaminan ketersediaan 

kebutuhan bahan pokok. 

15. Mengembangkan jiwa usaha mandiri. 

16. Meningkatkan koordinasi dalam menunjang peningkatan derajad 

kesehatan masyarakat. 

17. Meningkatkan koordinasi dalam menunjang masyarakat 

berpendidikan yang berkepedulian sosial dan beragama. 

18. Meningkatkan koordinasi dalam  rangka penertiban hukum, 

ketertiban masyarakat dan ketertiban umum, serta penerapan dan 

penegakan perundang-undangan. 

19. Mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang 

stabil. 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK 

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

  

            Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan 

pendanaan yang menjadi tanggung jawab OPD Kecamatan Wadaslintang  

Pada bab ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir 

periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator 

kinerja pada awal periode perencanaan. 

Berikut ini merupakan tabel Indikasi rencana program prioritas yang 

disertai kebutuhan pendanaan OPD Kecamatan Wadaslintang  untuk tahun 

2016 – 2021: 

  

Tabel  5 : Rencana , Program, Kegiatan , indicator Kinerja , dan 

pendanaan indikatif Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo 

Tahun 2016-2021 
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BAB VI 

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 

 

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja OPD Kecamatan Wadaslintang  

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran RPJMD. 

  

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

ditampilkan dalam tabel berikut ini : 

 

Tabel  6 : Indikator Kinerja yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 

Tabel 6 
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 

NO Indikator 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
awal 

periode 
RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun  

Kondisi 
Kinerja 
pada 
akhir 

periode 
RPJMD Tahun  

0 
Tahun  

1 
Tahun  

2 
Tahun 

3 
Tahun 

4 
Tahun  

5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
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BAB VII 

PENUTUP 

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan 

dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Kecamatan 

Wadaslintang  telah menyusun Revisi Visi, Misi dan Rencana Strategis 

yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pelayanan 

publik. 

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan 

semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders 

(pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Wadaslintang . 

Dengan mengharap, keridhoan Allah SWT, semoga Revisi Rencana 

Strategis yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan 

bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu : " Terwujudnya 

Wonosobo bersatu untuk maju, mandiri dan sejahtera untuk semua. " 

 

 

 

Wadaslintang,         Juni 2017 
April 2017 

CAMAT WADASLINTANG 
 
 
 

HEMI WIDIYANTO, S.Sos, MM 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19601022 198607 1 001 
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PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena, berkat 

karuniaNya, team penyusun Revisi Rencana Strategis Kecamatan 

Wadaslintang  Kabupaten Wonosobo telah dapat menyelesaikan tugas 

yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku 

yang berjudul " RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 

KECAMATAN WADASLINTANG  KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 

2016-2021". Revisi Renstra, ini secara garis besar mengupas tentang 

Visi dan Misi, Tujuan Strategis, serta, sasaran dan target strategis 

Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. Selain itu, juga, 

dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang 

terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai. 

Dengan segala, keterbatasan, perumusan dokumen Revisi 

Renstra, ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai 

pihak dan lembaga yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini 

khususnya dari Bappeda Kabupaten Wonosobo. 

Kami menyadari Renstra ini masih banyak 

kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan Renstra 

ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat 

mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh 

semua elemen, baik aparatur Pemerintah Kabupaten Wonosobo 

maupun masyarakat, kepada, pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah disepakati. 

 

Wadaslintang,         Juni 2017 
April 2017 

CAMAT WADASLINTANG 
 
 
 

HEMI WIDIYANTO, S.Sos, MM 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19601022 198607 1 001 
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KECAMATAN WADASLINTANG 

TAHUN 2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO 

KECAMATAN WADASLINTANG 

Jl. Raya Wadaslintang Nomor 01 Wadaslintang 

WADASLINTANG – WONOSOBO Kode Pos 56362 




