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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

 

2.1   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 

 

        Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau dan Peraturan 

Bupati Lamandau Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 

Lamandau telah terbentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan, yaitu terdiri dari : 

1.    Camat; 

2.    Sekretaris; 

3.    Dibawah Sekretaris terdapat 2 (dua) Sub Bagian 

a.     Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan; 

b.     Kasubbag. Umum dan Kepegawaian; 

4.    Seksi, yang berada dibawah Camat terdapat 4 (empat) seksi : 

 a. Seksi Pemerintahan; 

 b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

 c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 

 d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.  

         

Berdasarkan jabatan struktural adalah sebagai berikut: 

        Eselon III.a  : 1 (satu) orang Camat 

        Eselon III.b  : 1 (satu) orang Sekretaris Kecamatan 

        Eselon Iv.a  : 4 (empat) orang 

        Eselon IV.b  : 2 (dua) orang 

         

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan bahwa Pemerintahan Kecamatan 

Lamandau mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 

 

1. Camat 

 Tugas pokok Pemerintah Kecamatan secara yuridis formalnya terdapat dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Kecamatan 

adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang langsung berada 
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dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai 

tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Bupati 

kepada Camat sebagai perangkat daerah. 

 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah 

Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a.     Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat 

pemerintah kecamatan dalam rangka menyelenggarakan administrasi pemerintah yang 

terpadu; 

b.     Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan 

masyarakat; 

c.     Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat; 

d.     Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat; 

e.     Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan 

kepada seluruh unit kerja dilingkungan pemerintah kecamatan; 

f.      Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan. 

 

2.       Sekretaris Camat 

 

 Memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan 

sekretariat dalam rangka melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan 

teknis administratif kepada seluruh unit kerja pemerintah Kecamatan dalam rangka 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan program kerja Pemerintah Kecamatan. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi : 

a.     Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan 

Penetapan Kinerja Kecamatan; 

b.     Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Kecamatan; 

c.     Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup 

Kecamatan; 

d.     Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum; 

e.     Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, 

perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; 
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f.      Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

terkait terhadap pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian; 

g.     Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; 

h.     Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi 

umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; 

i.      Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; 

j.      Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

3.     Seksi Pemerintahan 

 

 Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok 

antara lain memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan 

kegiatan pemerintah, administrasi kependudukan dan pertanahan lingkup Kecamatan dalam 

rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas. 

Kepala seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : 

a.     Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi; 

b.     Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi 

pemerintahan, kependudukan dan pertanahan; 

c.     Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang administrasi pemerintahan, 

kependudukan dan pertanahan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi 

terkait; 

d.     Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang administrasi 

pemerintahan, kependudukan dan pertanahan; 

e.     Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang administrasi pemerintahan, 

kependudukan dan pertanahan; 

f.      Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, 

kependudukan dan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g.     Pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan, kependudukan dan penataan 

pemerintah desa /kelurahan; 

h.     Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; 

i.      Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
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4.     Seksi Ketentraman dan Ketertiban (TRANTIB) 

                    

 Seksi ketentraman dan ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi dengan tugas 

pokok antara lain : memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan 

pembinaan  kesejahteraan dan ketertiban wilayah serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas 

lapangan Linmas dikecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala seksi Trantib mempunyai fungsi berikut: 

a.     Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi; 

b.     Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan ketentraman dan 

ketertiban masyarakat; 

c.     Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pembinaan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga kemasyarakatan; 

d.     Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban 

masyarakat; 

e.     Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang ketentraman dan ketertiban 

masyarakat; 

f.      Fasilitasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan lingkup 

kecamatan; 

g.     Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; 

h.     Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

                                 

5.     Seksi Ekonomi dan Pembangunan 

                           

 Seksi Ekonomi dan Pembangunan dikepalai oleh seorang Kepala Seksi dengan tugas 

pokok sebagai berikut : memimpin, merencanakan, mengatur, serta mengkoordinasikan 

kegiatan urusan pelayanan umum yang meliput inventarisasi kekayaan Desa /Kelurahan, 

kebersihan serta sarana dan prasarana lingkup Kecamatan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas. 

Sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah : 

a.     Menyusun rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi; 

b.     Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis bidang ekonomi dan pembangunan; 
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c.     Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang ekonomi dan pembangunan 

termasuk pemberdayaan ekonomi dan pembangunan fasilitas umum dengan satuan 

kerja perangkat daerah dan instansi terkait; 

d.     Pengumpulan dan pengolahan analisa data bidang ekonomi dan pembangunan; 

e.     Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ekonomi dan pembangunan 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 

f.      Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perekonomian dan 

pembangunan di desa /kelurahan; 

g.     Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi ekonomi dan 

pembangunan; 

h.     Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

6.     Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

                         

        Seksi Kesejahtaraan Sosial  dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dikepalai oleh 

seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain memimpin, 

merencanakan,mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pendataan dan pembin

aan kesejahteraan sosial lingkup Kecamatan dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan 

tugas dinas.        

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai  fungsi : 

a.     Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja seksi; 

b.    Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelayanan dibidang 

sosial dan pemberdayaan masyarakat desa; 

c.     Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang sosial dan pemberdayaan 

masyarakat desa dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; 

d.     Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang sosial dan 

pemberdayaan masyarakat desa; 

e.     Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang sosial dan pemberdayaan 

masyarakat desa; 

f.      Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan musyawarah pembangunan; 

g.     Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial dan pemberdayaan 

masyarakat desa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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h.     Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang sosial dan 

pemberdayaan masyarakat di desa /kelurahan; 

i.      Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; 

j.      Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

7.     Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 

 

 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang 

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan 

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan 

keuangan. 

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

mempunyai fungsi : 

a.     Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja 

Tahunan  lingkup Kecamatan; 

b.     Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan keuangan; 

c.     Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan 

Penetapan Kinerja lingkup Kecamatan; 

d.     Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang perencanaan dan pengelolaan 

keuangan; 

e.     Pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, perbendaharaan, penatausahaan 

dan pertanggungjawabannya; 

f.      Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas (PPK, PPTK); 

g.     Pengokoordinasian penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup 

Kecamatan; 

h.     Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; 

i.      Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

8.     Kasubag Umum dan Kepegawaian 

 

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan 
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mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan administrasi umum, kepegawaian 

dan perlengkapan. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

mempunyai fungsi : 

a.     Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian; 

b.     Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum, 

kepegawaian dan perlengkapan; 

c.     Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi umum, 

kepegawaian dan perlengkapan; 

d.     Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kebutuhan perlengkapan; 

e.     Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan 

inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f.      Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

g.     Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Kecamatan; 

h.     Pengkoordinasiaan pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang; 

i.      Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

2.2.  Sumber Daya Kecamatan Lamandau 

 

A.  Gambaran umum satuan kerja 

 

 Satuan Kerja Pemerintah Kecamatan Lamandau di bentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Lamandau, maka susunan Organisasi Kantor 

Kecamatan Lamandau terdiri dari. 

 

 

 

 

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Lamandau, sebagaimana dimaksud dalam 

tabel  2.1 di bawah ini. 
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Tabel 2.1 

No Jabatan Eselon Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Camat 

Sekretaris Camat 

Kasi Pemerintahan 

Kasi Trantib 

Kasi Ekonomi dan Pembangunan 

Kasi Kesos dan PMD 

Kasubag Perencanaan dan Keuangan 

Kasubag Umum dan Kepegawaian 

III A 

III B 

IV A 

IV A 

IV A 

IV A 

IV B 

IV B 

Untuk Jabatan Kasi 

Trantib, Kasi Kesos, 

Kasubbag 

Perencanaan dan 

Keuangan serta 

Kasubbag Umum dan 

kepegawaian masih 

belum terisi. 

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kantor Kecamatan 

Lamandau menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 

2. 
TABEL 2.2 

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN 

 

Golongan 

/ Ruang 

Sekretariat 
Seksi 

Pemerintahan 

Seksi 

Ketentraman 

dan 

Ketertiban 

Umum 

Seksi Ekonomi 

dan 

Pembangunan 

Seksi 

Kesejahteraan 

Sosial & 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Jumlah Total 

L P L P L P L P L P L P 
 

I/a - - - - - - - - - - - - - 

I/b - - - - - - - - - - - - - 

I/c - - - - - - - - - - - - - 

I/d - - - - - - - - - - - - - 

II/a 1 - 1 - - - - - - - 2 - 2 

II/b 1 1 - 1 1 - - 1 - 1 2 4 6 

II/c - 1 - - - - - - - - - 1 1 

II/d - - - - - - - - - 1 - 1 1 

III/a 1 - - - - - - - - - 1 - 1 

III/b - - 1 - - - - - - - 1 - 1 

III/c - - - - - - 1 - - - 1 - 1 

III/d 1 - - - - - - - - - 1 - 1 

IV/a - - - - - - - - - - - - - 

IV/b - - - - - - - - - - - - - 

IV/c - - - - - - - - - - - - - 

IV/d - - - - - - - - - - - - - 
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IV/e - - - - - - - - - - - - - 

JUMLAH 4 2 2 1 1 - 1 1 - 2 8 6 14 

TOTAL 10 4 2 3 2 14   

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian ( 28 Februari 2014)   

     

       

  

     TABEL 2.3 

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 

 

Pendidika

n 

Sekretaria

t 

Seksi 

Ekonomi dan 

Pembanguna

n 

Seksi 

Pemerintahan 

Seksi 

Kesejahteraa

n Sosial dan 

Pemberdayaa

n Masyarakat  

Seksi 

Ketentrama

n dan 

Ketertiban 

Umum 

Jumlah 
Tota

l 

L P L P L P L P L P L P  

SD               

SLTP              

SLTA 2 1  1 1 1 1 1 1  5 4 9 

D1              

D2 1          1  1 

D3  1          1 1 

S1 1  1  1      3  3 

S2              

S3              

Jumlah 4 2 1 1 2 1 1 1 1  9 5 14 

Total 6 2 3 2 1 14   

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian ( 28 Februari 2014)   

   

 

   Berikutnya disajikan kebutuhan dan kondisi prasarana dan sarana kerja pada Kantor 

Kecamatan Lamandau, sebagaimana dimaksud dalam tabel 4 dan 5 di bawah ini 

Tabel.4 Kebutuhan Prasarana Kerja 

No Ruang Kerja Keterangan 

1. 

 

 

2 

Ruang Rapat 

 

 

Aula 

Tidak Ada 

 

 

Belum Ada 
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3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

Ruang Camat 

 

Ruang Sekcam 

 

Ruang Seksi Pemerintahan 

 

 

Ruang Seksi Ekobang 

 

Ruang Trantib 

 

Ruang Seksi Kesos dan 

PMD 

 

Ruang Kasubbag 

Perencanaan dan Keuangan 

 

 

Ruang Kasubbag Umum 

dan Kepegawaian 

 

Gudang 

 

Penjaga Kantor 

 

Ada 

 

Ada 

 

Ada  

 

 

Ada 

 

Ada, Saat ini digunakan untuk Peralatan dan 

Layanan E-KTP 

Ada 

 

 

Tidak Ada,  

 

 

 

Tidak Ada 

 

 

Ada 

 

Tidak Ada 

Tabel. 5 Kebutuhan Sarana Kerja 

NO SARANA KERJA MERK TAHUN PEROLEHAN KET. 

1 5.bh meja kerja 
 

2010 Pengadaan baik 

2 5.bh kursi kerja Isebel 2010 Pengadaan Rusak ringan 

3 Printer hp D.2666 2010 Pengadaan RB 

4 20.bh Kursi Lipat 
 

2010 Pengadaan Baik 

5 30.bh kursi lipat Futura 2010 Pengadaan Baik 

6 2.bh.printer Canon 2011 Pengadaan RB 
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7 4.bh hardisk eksternal Seagate 2011 Pengadaan Baik 

8 1.set telvisi politron 2011 Pengadaan Bak 

9 1.bh.mesin ptong rumput stiilh 2011 Pengadaan Baik 

10 1.bh.laptop Toshiba 2011 Pengadaan Baik 

11 1.bh.printer Canon 2011 pengadaan Bak 

12 1.set salon cora 2011 Pengadaan Baik 

13 organ yamaha 2011 Pengadaan Baik 

14 Mimbar Kayu 2011 Pengadaan Bak 

15 Alat msk tradisional Tembaga 2011 Pengadaan Baik 

16 Mesin Ketik Besi/Plastik 2012 Pengadaan Baik 

17 Tenda Besi/Plastik 2012 Pengadaa. Bak 

18 Laptop Besi/Plastik 2012 Pengadaan Baik 

19 3.Bh.Printer Besi/Plastik 2012 Pengadaan Baik 

20 4.bh.Hardis External Besi/Plastik 2012 Pengadaan Bak 

21 Telivisi Besi/Plastik 2012 Pengadaan Baik 

22 Mobil Opresional Camat 
Ford 

Ranger 
2013 pengadaan Baik 

23 Mesin Generator 
 

2013 pengadaan Bak 

24 Mesin Ketik 
 

2013 pengadaan Baik 

25 3. komputer/PC 
 

2013 pengadaan Baik 

26 1. notebook 
 

2013 pengadaan Bak 

27 7. bh Printer Canon 2013 pengadaan 
 

28 2 bh Proyektor Acer 2013 pengadaan 
 

29 1. bh GPS Garmin 2013 pengadaan 
 

Data aset Kecamatan Lamanndau per 31 Desember 2013 

 

C.  Komitmen/Cara pandang pimpinan 

 

 Komitmen diartikan sebagai perjanjian ( keterikatan) untuk melakukan suatu kontrak. 

Secara operasional, komitmen adalah langkah atau tindakan seseorang (pimpinan) untuk 

melakukan sesuatu sehingga diperoleh hasil yang optimal. Dalam konteks birokrasi, 

komitmen pimpinan memegang peranan yang penting dan strategsi dalam membawa 

organisasi mewujudkan Visi dan Misinya.Dengan demikian komitmen pimpinan merupakan 

arah strategi dan kebijakan organisasi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. 
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      Berdasarkan kondisi aktual wilayah kerja dan satuan kerja, maka Kecamatan Lamandau 

berkomitmen  : 

 

1.      Menumbuhkembangkan budaya “melayani” 

 

Bahwa fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat.Menumbuhkan kesadaran bahwa melayani masyarakat baik sebagai 

kewajiban maupun kehormatan, merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang 

manusiawi. Hal ini dilakukan dengan  memotivasi seluruh aparatur untuk tetap 

senantiasa selalu belajar memperhatikan dan mengikuti dinamika kebutuhan 

masyarakat serta perkembangan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

2.     Mengoptimalkan sumber daya (personil, pembiayaan dan perlengkapan) yang terbatas 

untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi  secara optimal. 

 

3.     Menyusun dan melaksanakan  program/kegiatan berdasarkan kebutuhan, potensi 

dan karakteristik wilayah kerja dengan prioritas agenda utama : 

2.3      Kinerja Pelayanan SKPD 

Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target 

renstra periode sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Minimal untuk urusan wajib, 

dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan. 

Pelaksanaan kapasitas pelayanan Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau dapat 

di kategorikan pada 5 (Lima) peran utama yang saling terkait, yaitu : 

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;  

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;  

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;  

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan Umum;  

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 
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Kelima kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan 

kedalam berbagai program dan kegiatan strategis. 

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;  

2. Koordinasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat untuk 

mensejahterakan.masyarakat kecamatan Lamandau; 

3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum;  

4. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

Umum untuk meningkatkan stabilitas keamanan di Kecamatan Lamandau; 

5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 

6. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-Undangan 

untuk mensinergikan kegiatan pemerintahan kecamatan; 

7. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan Umum; 

8. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan Umum 

untuk menunjang kelancaran ekonomi dan pemerintahan Kecamatan. 

9. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

10. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan untuk kelancaran dan efektifitas pemerintahan kecamatan dan 

Desa. 
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Tabel 2.4 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah  

Kabupaten Lamandau 

Tahun  2009-2013 

 

 

2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 

 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kantor kecamatan Lamandau 

sesuai dengan peraturan bupati lamandau nomor 40 tahun 2008 tentang tugas pokok dan 

fungsi kecamatan lamandau, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan 

kualitas capaian kinerja antara lain: 

1)     Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Kecamatan 

Lamandau untuk meningkatkan kinerja; 

 

Uraian  
Anggaran pada Tahun ke-  

2009 2010 2011 2012 2013 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bidang Pemerintahan:  

KECAMATAN 

LAMANDAU 

     

DPA KECAMATAN 

LAMANDAU 

KABUPATEN 

LAMANDAU 

 

 

2.364.299.407 1.780.444.620 2.285.855.697 2.311.357.062 2.686.940.000 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 

2009 2010 2011 2012 2013 
2.167.579.955 1.779.056.527 2.259.159.245 2.172.967.593 2.406.511.149 

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- 

2009 2010 2011 2012 2013 

91,68 % 99,92 % 98,83 % 94,01 % 89,56 % 

Rata-rata Pertumbuhan 5,26 % 

Realisasi 4,00 % 
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2)     Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan 

merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan 

melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan; 

3)     Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam 

mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan. 

4)     Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat 

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

5)     Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan 

tidak maksimalnya kinerja dihasilkan; 

 


