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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang

diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas
dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.
Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sreseh perlu
mendapat

perhatian

untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui

permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan
mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak
semua permasalahan yang ada.

Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan
pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung
pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.
Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data
kesenjangan (gap) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di
rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah
pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah
No.
1.

2.

Masalah
Pelayanan terhadap
masyarakat kurang optimal

Pokok Masalah
Kondisi sarana pelayanan yang
kurang memadai

Kualitas tata kelola
pemerintahan desa

Administrasi desa yang kurang
tertib

Akar Masalah
Faktor Internal:
Keterbatasan SDM pada
Kecamatan Sreseh dalam
melaksanakan fungsi pelayanan
Faktor Eksternal:
Kurang optimalnya kekuatan
server pelayanan dari dinas
terkait yaitu Dispendukcapil
Faktor Internal:
Keterbatasan kemampuan
aparatur dalam menjalankan
fungsinya.
Faktor Eksternal:
Keterbatasan pemahaman
aparatur terhadap tugas
pelayanan dan administrasinya
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No.
3.

Masalah
Angka kriminalitas

Pokok Masalah
Tingginya angka kriminalitas

Akar Masalah
Faktor Internal:
Keterbatasan
SDM
pada
Kecamatan
Sreseh
dalam
melaksanakan
fungsi
pengamanan lingkungan
Faktor Eksternal:
Kesenjangan sosial di
masyarakat

Sumber : Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, 2021

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kecamatan Sreseh yang

terkait dengan visi, misi, serta Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang
Tahun 2019-204 sebagaimana berikut:
Visi:
“Sampang Hebat Bermartabat”

Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024
Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Kecamatan Sreseh mendukung pada
pencapaian misi 4 yaitu “Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa
yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”. Program
aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sreseh yaitu
Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan
daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan
Perangkat Daerah.
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Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Sreseh
yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan
misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang
kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat
Daerah.
Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”
No
(1)

Misi dan Program
Aksi

Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah

(2)
“Memperkuat tata
kelola
pemerintahan dan
desa
yang
transparan,
akuntabel
dan
berorientasi pada
pelayanan publik”.

Faktor
Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

1 Pelayanan terhadap
masyarakat
kurang
optimal

1 Keterbatasan SDM
pada Kecamatan
Sreseh dalam
melaksanakan
fungsi pelayanan

1 Kebijakan
pemerintah baik
berupa
Undangundang, Peraturan
mentri
dan
peraturan
pendukung lainnya
untuk
melaksanakan
tugas dan fungsi
pelayanan
Kecamatan Sreseh
secara ideal
2 Komitmen
pemerintah untuk
mewujudkan
pemerintahan yang
akuntabel, efektif
dan efisien
3 Perkembangan
teknologi
dan
informasi

2 Kualitas tata kelola
pemerintahan desa
3 Angka kriminalitas

Program Aksi:
Optimalisasi
transparansi dan
akuntabilitas
penyelenggaraan
kinerja
pemerintahan
daerah

2 Kondisi sarana dan
prasarana
pelayanan yang
kurang memadai

Sumber : Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, 2021

3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan ini tidak berimplikasi terhadap pencapaian kinerja tugas dan fungsi di
Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

Struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan
fungsi pelayanan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.
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3.5

Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diproritaskan penanganannya maka

peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pada sisa waktu pelaksanaan
lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak
ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai dan apabila tidak diantisipasi
maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak
dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang.
Dari uraian identifikasi permasalahan pelayanan yang sudah dijelaskan, dapat
dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:
a. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
b. SDM pada Kecamatan Sreseh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih
belum optimal
c. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum
maksimal.
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