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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2020 tertuang
dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dengan Tema
“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karang Penang mempunyai
tugas dan fungsi:
a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan
masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
d. Pengelolaan

penyelenggaraan

tugas

pemerintahan

umum

dan

pembinaan

keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
e. Pengendalian,

pemantauan,

evaluasi

dan

pembinaan

kegiatan

di

bidang

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat,
kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
f. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
g. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian
pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan;
i.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang
tugasnya
Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat

dilihat pada tabel 3.1. berikut:
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Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten Sampang Tahun 2020
NO.
NASIONAL
JAWA TIMUR
KABUPATEN SAMPANG
Prioritas 1: Peningkatan kualitas
pembangunan pendidikan,
kesehatan, sarana dan prasarana
Pembangunan manusia melalui
dasar masyarakat dan
Pembangunan manusia
peningkatan kualitas
pengentasan kemiskinan
1
dan pengentasan
pendidikan dan kesehatan
kemsikinan
Prioritas 4: Peningkatan kualitas
serta pengentasan kemiskinan
pelayanan publik melalui tata
kelola pemerintahan dan desa
yang profesional
Pemerataan pembangunan dan
Infrastruktur dan
2
penguatan konektivitas serta
Prioritas 3: Peningkatan dan
pemerataan wilayah
manajemen kebencanaan
pemerataan pembangunan
infrastruktur, pengeloaan
Peningkatan ketahanan
Ketahanan pangan, air,
lingkungan hidup dan penanganan
pangan, pengeloaan sumber
3
energi dan lingkungan
bencana
daya air, energi dan
hidup
pelestarian lingkungan hidup
Peningkatan ekonomi
Prioritas 2: Peningkatan
kerakyatan melalui nilai
pertumbuhan ekonomi dan
Nilai tambah sektor riil,
tambah ekonomi dan
pengembangan sektor pariwisata,
4
industrialisasi dan
pariwisata, kualitas ketenaga
agribisnis serta ekonomi kreatif
kesempatan kerja
kerjaan serta perluasan
didukung oleh iklim investasi yang
kesempatan kerja
sehat
Prioritas 5: Peningkatan
Stabilitas pertahanan
Peningkatan ketentraman dan
5
harmonisasi kehidupan
dan keamanan
ketertiban
masyarakat
Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Karang Penang Tahun 2020 haruslah
konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karang Penang yang telah
dituangkan dalam Renstra Kecamatan Karang Penang Tahun 2019-2024. Adapun tujuan
dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Karang Penang pada Tahun 2020
sebagaimana dalam tabel berikut:
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Tahun 2020
NO.

1

TUJUAN/SASARAN
Tujuan:
Meningkatnya kualitas pelayanan
publik
Sasaran:
Meningkatnya kualitas pelayanan
public tingkat kecamatan

INDIKATOR KINERJA

TARGET
TAHUN 2020

Nilai IKM

81,55

Nilai IKM Kecamatan Jrengik

81,55

Renja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020

III - 2

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang
Tahun 2020
Dalam merumuskan program kegiatan Kecamatan Karang Penang
mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu
pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Merujuk pada RPJMD Kabupaten

Sampang, Kecamatan Karang Penang mendukung pada pencapaian misi 4 yaitu
“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan,
akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”. Program aksi yang
tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karang
Penang yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan
dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Karang Penang
Tahun 2019-2024, Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang mendukung
pada pencapaian misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada
pencapaian sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang
akuntabel, efektif dan efisien”.
Adapun program yang mendukung pada sasaran tersebut, yaitu Program
Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan
Program tersebut kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa
kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan
rencana program dan kegiatan Kecamatan Karang Penang Tahun 2020
sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program
dan Kegiatan Kecamatan Karang Penang Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun
2021 pada sistem aplikasibhttps://e-planning.sampangkab.go.id/.
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