BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Laludan Capaian Renstra
Kinerja Kantor Kecamatan Gunung Talang tahun 2019 tercermin dalam pencapaian
sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.Program/ Kegiatan
Kecamatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan
Gunung Talang adalah Implementasi dari Rencana Kerja yang dibuat dengan memperhatikan
dan mempertimbangkan sumber daya organisasi, potensi dan dana yang tersedia. Sedangkan
prediksi untuk pencapaian target kegiatan tahun 2019 harus lebih baik dari pada tahun
sebelumnya.
Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra untuk tahun 2018 dan
perkiraan realisasi pencapaian target renstra Kecamatan Gunung Talang Tahun 2016-2021,
dapat dilihat pada lampiran I Rencana Kerja ini.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan
Kantor Camat Gunung Talang merupakan perangkat daerah Kabupaten Solok yang
menjalankan

tugas

pemerintahan

dalam

upaya

memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat.Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan
dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk
mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu
kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika
politik, ekonomi dan budaya,mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban
wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka
membangun integritas kesatuan wilayah.Dalam hal ini, fungsi utama camat selain
memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.
Analisis Kinerja Pelayanan di Kantor Kecamatan Gunung Talang dapat dilihat pada lampiran
II (dua) Laporan Kerja ini.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan
Menghadapi dinamika yang terjadi di masyarakat dan pemerintahan, Kantor Camat
Gunung Talang perlu menunjukkan keberadaannya dengan paradigma baru sebagai
katalisator perubahan yang berpijak pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.Untuk
merealisasikan paradigma baru tersebut, dibutuhkan integritas yang tinggi dari setiap pribadi
kepada seluruh komponen sumber daya aparatur Kantor Camat Gunung Talang.
Paradigma baru tersebut merupakan redefinisi fungsi Pemerintahan Kecamatan yang
lebih professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemampuan untuk
mengelola sumber daya daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Untuk menjawab segala
tantangan dan perubahan paradigma tersebut, Kantor Camat Gunung Talang menetapkan
Visi yang mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Solok sesuai kewenangan dan tugas
pokok yang dimiliki, yaitu :
‘ TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
BERBASIS PEMBERDAYAANMASYARAKAT
DI KECAMATAN GUNUNG TALANG’

Kecamatan Gunung : Meliputi wilayah dan seluruh isinya, artinya Kecamatan Gunung
Talang

Talang seluruh masyarakatnya yang berada dalam batas-batas
yang telah ditetapkan

Baik

: Teratur dan patut sesuai ketentuan yang berlaku

Bersih

: Memberikan pelayanan dengan tulus, ikhlas dan bebas pungutan
liar serta tidak membeda-bedakan yang dilayani.

Pemberdayaan

: Mendorong masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan

Masyarakat
Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum
mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi
disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang
ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun
misi Kecamatan Gunung Talang adalah :

1. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
Makna yang terkandung adalah pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Meningkatan kualitas pelayanan publik;
Makna yang terkandung adalah tersedianya pelayanan yang memberikan kepuasan
kepada masyarakat/konsumen.Pelayanan yang jelas, mudah, cepat dan sesuai standar
pelayanan.
3. Mendorong pemberdayaan masyarakat.
Makna yang terkandung adalah mengajak masyarakat untuk meningkatkan
sumberdayanya. Sehingga partisipasi masyarakat memberikan dampak terhadap
pembangunan
Dalam upaya mencapai misi yang telah ditetapkan, perlu penelaahan isu-isu
strategis yang ada di Kecamatan Gunung Talang.Isu strategis adalah kondisi atau hal yang
harus diperatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya
yang signifikan dimasa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu
kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak
dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat
penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan
menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan
isu-isu strategis dipearlukan analisa terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah
diindentifikasikan untuk dipilih menjadi isu strategis. Dari berbagai macam isu strategis
disemua urusan penyelenggaraan pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani
dalam jangka menengah (2016-2021) adalah sebagai berikut berikut :
1. Peningkatan Pelayanan Publik
2. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/nagari dalam tatanan Adat Basandi
Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah.
3. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan hasil analisa terhadap peluang dan tantangan yang ada, dibutuhkan
strategi tanggap dalam menyikapi isu strategis tersebut.Kemungkinan strategi tanggap yang
dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat

komitmen internal aparatur

Kecamatan

Gunung Talang

untuk

meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Meningkatkan daya jangkau dan kualitas Kecamatan Gunung Talang dalam
memfasilitasi partisipan masyarakat.
3. Mengoptimalkan nilai strategis dan dukungan prasarana Kecamatan Gunung Talang
untuk menjalankan program.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Kecamatan
Tinjauan ulang terhadap rancangan awal SKPD sangat penting untuk mengakomodir
kebutuhan SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Untuk review terhadap
rancangan awal kerja Kantor Camat Gunung Talang dapat dilihat pada lampiran III (tiga)
rencana kerja ini.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja
Kecamatan Gunung Talang memperhatikan usulan-usulan dari para stake holder baik dari
kelompok masyarakat, LSM dan dari Musrenbang Nagari. Namun demikian, dengan
mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan yang berpatokan pada pagu anggaran yang
tersedia, maka yang dilakukan Kecamatan Gunung Talang terhadap usulan-usulan tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Nagari yang
memenuhi criteria :
a. Bersifat meningkatkan perekonomian;
b. Menunjang perkembangan pendidikan;
c. Berpengaruh positif terhadap kesehatan masyarakat;
d. Efektif dan efisien.
2. Mencocokkan dengan usulan sejenis yang belum tertampung pada Musrenbang tahun
lalu.
3. Memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggung
jawab dan dibawa ke tingkat forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang
menangani.

