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KATA PENGANTAR

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang - Undang RI 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) mengamanatkan kepala daerah untuk menyampaikan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
dan Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur secara
rinci.

Kepala

Daerah

mempunyai

kewajiban

memberikan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Perangkat Daerah kepada Bupati.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan diatas, Kantor Kecamatan Biatan
Kabupaten Berau telah menyusun LKPJ Kabupaten Berau Tahun 2019. Laporan ini sebagai
bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sehingga
kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
secara efektif dan efisien.

Biatan,

Januari 2020
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah
Dasar hukum Pembentukan Perangkat Daerah pasal 212 ayat (1) undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau. Adapun dasar
Hukum pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :
1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan ( Lembaran
Negara RI Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara RI
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);

3.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
Kecamatan Biatan merupakan organisasi perangkat daerah Kabupaten Berau yang

memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang terdiri dari otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Berau, adapun
pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang dilaksanakan yaitu tugas atributif dan tugas
delegatif.
Kecamatan Biatan adalah salah satu Kecamatan dari 13 Kecamatan yang ada di
Wilayah Kabupaten Berau, terletak di bagian Pesisir Selatan. Kabupaten Berau Merupakan
Kecamatan hasil pemekaran Kecamatan Talisayan, berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Batu Putih dan
Kecamatan Biatan. Kegiatan administrasi Pemerintahan Kecamatan Biatan telah
dilaksanakan sejak tanggal 10 Maret 2005.
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B. Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
1. Dasar Hukum Susunan Organisasi
Susunan organisasi dan Tata kerja Perangkat daerah Kecamatan dan Kelurahan
berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016, adapun susunan organisasi
Kecamatan Biatan sebagai berikut :
a. Camat
b. Sekretariat , terdiri dari:
1.

Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset;

2.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
g. Seksi Pelayanan Umum;
h. Kelurahan;
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Dasar Hukum Tata Kerja Perangkat Daerah
Sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 80 tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau, maka berikut
ini kami uraikan tugas-tugas sesuai dengan Jabatannya, sebagai berikut :
a.

Camat
1.

Menyusun dan merumuskan rencana kerja dan rencana anggaran satuan kerja
perangkat daerah berdasarkan rencana strategi kecamatan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan di Kampung/Kelurahan dan Kecamatan.

3.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik
Pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan

4.

Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat
diwilayah kecamatan, baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun
swasta.

5.

Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau
TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggeraan ketentraman dan
ketertiban umum diwilayah kecamatan
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Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja
kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
diwilayah kecamatan;

7.

Melakukan Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan
fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;

8.

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan
fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

9.

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah atau instansi
vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana

dan

fasilitas umum;
10.

Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

11.

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi

perencanaan dengan satuan kerja

perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan;
12.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi Pemerintahan
Kampung dan Kelurahan;

13.

Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan
administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan;

14.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Kampung dan atau
Lurah;

15.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kampung dan
atau Kelurahan;

16.

Melakukan percepatan pencapaian SPM diwilayah Kecamatan;

17.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayananan
kepada masyarakat di kecamatan;

18.

Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah disusun sesuai rencana
strategis dan program kerja kecamatan;

19.

Melaporkan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan renstra dan program
kerja kecamatan;

20.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya;

b. Sekretaris Kecamatan
1.

Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan Renstra,
data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;
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Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan bidang
tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat
dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;

3.

Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub Bagian agar
pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai
peraturan yang berlaku;

4.

Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan
petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
Sekretariat melalui informasi dan sumber data yang adauntuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan kerja;

5.

Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat
digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;

6.

Mengoordinasikan

pelayanan

teknis

administratif

baik

intern

Kecamatanmaupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
7.

Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi
umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Kecamatan
guna tertib administrasi;

8.

Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan suratmenyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta
urusan umum;

9.

Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja,
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik
Kecamatan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat
waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10.

Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan
tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan
kepegawaian;

11.

Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariatberdasarkan rencana dan
realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan
yang dihadapi, serta pemecahan masalah;

12.

Melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

13.

Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah /
tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan
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maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil
kebijakan lebih lanjut;
14.

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk
atasan.

c. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset
1.

Menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan
Aset berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang
berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

2.

Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian
Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dapat selesai dengan baik dan tepat
waktu;

3.

Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub
Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dapat dilaksanakan dengan
baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;

4.

Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan
petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub
Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset melalui informasi dan
sumber data yang adauntuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
kerja;

5.

Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Penyusunan
Program, Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam
melaksanakan pekerjaan;

6.

Mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan
program dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program
Kecamatan;

7.

Mempelajari dan menganalisa setiap usulan program sebagai bahan
penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan masing-masing unit
kerja;

8.

Mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam
perencanaan program

sesuai dengan kebijakan

strategis jangka pendek,

menengah dan panjang;
9.

Menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan anggaran sesuai isuisu sentral dan lokal sebagai bahan pengambilan keputusan;

5

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
10.

TAHUN 2019

Memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta rencana
strategis dinas agar penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat
waktu;

11.

Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja,
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik
Kecamatan dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan
dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

12.

Menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan penyusunan
program kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana
kerja;

13.

Meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan
mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk
menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan Kecamatan;

14.

Mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan
target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup Kecamatan;

15.

Mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajakpajak dalam rangka tertib administrasi keuangan Kecamatan;

16.

Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan
Kecamatan.

17.

Menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program,
kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

18.

Membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

19.

Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan
lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Kecamatan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

20.

Mengatur pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan lainnya
terhadap satuan organisasi di lingkungan Kecamatan agar penggunaannya
efektif dan efisien;

21.

Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan
tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan
pembinaan kepegawaian;

22.

Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program,
Keuangan dan Aset berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui
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tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan
masalah;
23.

Melaporkan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset
berdasarkan

hasil

pelaksanaan

tugas

sebagai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
24.

Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah /
tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil
kebijakan lebih lanjut;

25.

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk
atasan.

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.

Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan
Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai
pedoman dalam melaksanakan tugas;

2.

Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;

3.

Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar
sesuai peraturan yang berlaku;

4.

Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan
petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang
adauntuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;

5.

Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;

6.

Mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu
tercipta suasana aman, bersih dan tertib;

7.

Mengatur

kegiatan

ketatalaksanaan

yang

meliputi

surat-menyurat,

penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis
administrasi perkantoran;
8.

Mengontrol proses administrasi perjalan dinas pegawai di lingkungan
Kecamatan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
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Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan-pertemuan
yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi
rapat sehingga kegiatan bejalan sesuai dengan yang diharapkan;

10.

Mengatur pengelolaan adminstrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan
Daftar

Urut

Kepangkatan

(DUK),

kenaikan

pangkat,

gaji

berkala,

penjenjangan/diklat, karpeg, taspen, karis/karsu, cuti dan lain sebagainya yang
berhubungan dengan kepegawaian;
11.

Memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut
ketentuan yang berlaku;

12.

Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan
tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan
pembinaan kepegawaian;

13.

Mengevaluasi

hasil

pelaksanaan

kegiatan

Sub

Bagian

Umum

dan

Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan
masalah;
14.

Melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

15.

Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah /
tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil
kebijakan lebih lanjut;

16.

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk
atasan.

e. Seksi Pemerintahan
1. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan Renstra, data dan
informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi
Pemerintahandapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi
Pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang
berlaku;
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan
petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi
8
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Pemerintahanmelalui informasi dan sumber data yang adauntuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan kerja;
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pemerintahandengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat
digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
6. Membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan
pemerintahan wilayah Kecamatan dengan cara meminta laporan/masukan dari
masing-masing kepala kampung/lurah;
7. Mengontrol penyiapan pedoman pelaksanaan dan memfasilitasi pembinaan
pemerintahan dan keagrariaan;
8. Melaksanakan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian administrasi
pertanahan untuk memastikan kebenaran data yang diajukan pemohon;
9. Menyiapkan bahan pemecahan masalah dalam rangka penyelesaian sengketa
tanah berdasarkan hasil peninjauan lokasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
10. Memfasilitasi pembinaan sosial politik dalam pelaksanaankegiatan pemilu di
wilayah Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Mengontrol penyusunan laporan kependudukan secara berkala berdasarkan
laporan dari kepala kampung/lurah;
12. Memfasilitasi penyelesaian tapal batas kampung/kelurahan;
13. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Pemerintahan Kampung (BPK dan LPM)
untuk pemilihan kepala kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
14. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan
tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan
kepegawaian;
16. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahanberdasarkan
rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
17. Melaporkan kegiatan Seksi Pemerintahanberdasarkan hasil pelaksanaan tugas
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
18. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah /
tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan
lebih lanjut;
9
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19. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
1. Menyusun rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan
Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai
pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi
Ketenteraman dan Ketertiban dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi
Ketenteraman dan Ketertiban dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai
peraturan yang berlaku;
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan
petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi
Ketenteraman dan Ketertiban melalui informasi dan sumber data yang adauntuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Ketenteraman dan
Ketertiban dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
6. Membimbing pelaksanaan tindakan pertolongan cepat terhadap bencana yang
terjadi di Kecamatan dengan menyertakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Regu
Linmas Kecamatan;
7. Mengontrol proses menerima, mencatat, mempelajari surat pengaduan dari
masyarakat dan meneruskan kepada atasan untuk mendapat tanggapan serta
penyelesaian;
8. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait
insidentil

berdasarkan

pengaduan,

laporan

dengan mengadakan rapat
masyarakat

dalam

rangka

mendapatkan penyelesaian sesuai proporsinya;
9. Merencanakan kegiatan usaha penanggulangan bencana alam dan lainnya agar
akibat yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin;
10. Mengatur dan mengendalikan kegiatan pengamanan di lingkungan Kantor
Camat dan sekitarnya dengan membuat jadwal piket;
11. Mengontrol pelaksanaan pembinaan ketaatan masyarakat terhadap produk
hukum daerah yang bersifat non yustical bersama instansi terkait;
12. Mengontrol pelaksanaan penegakan produk hukum daerah melalui operasi
yustisi bekersa sama dengan instansi terkait;
13. Merencanakan, memfasilitasi melaksanakan pembinaan serta monitoring
kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
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14. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan
tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan
kepegawaian;
15. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian
program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
16. Melaporkan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan hasil
pelaksanaan

tugas

sebagai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas;
17. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah /
tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan
lebih lanjut;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
1. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Renstra,
data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi
Pemberdayaan Masyarakat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai
peraturan yang berlaku;
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan
petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi
Pemberdayaan Masyarakat melalui informasi dan sumber data yang adauntuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
6. Membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan
pemberdayaan

masyarakat

wilayah

Kecamatan

dengan

cara

meminta

laporan/masukan dari masing-masing Kepala Kampung/Lurah;
7. Membimbing

pengumpulan/pengolahan

dan

evaluasi

data

di

bidang

pemberdayaan masyarkat sebagai bahan penyusunan program kerja Kecamatan
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8. Mengontrol kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, industri rumah tangga
dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatakan kehidupan
perekonomian masyarakat;
9. Mengontrol kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan
pelasksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
10. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan memelihara sarana
prasarana di lingkungan;
11. Membimbing pelaksanaan fasilitasi temu karya tingkat kampung dan kelurahan
dalam rangka persiapan forum koordinasi tingkat Kecamatan;
12. Mengontrol penyusunan daftar usulan kegiatan berdasarkan hasil forum
koordinasi pembangunan tingkat Kecamatan bersama petugas teknisnya;
13. Melaksanakan

pengawasan

dan

pengendalian

terhadap

pelaksanaan

pembangunan di wilayah Kecamatan;
14. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan
tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan
kepegawaian;
15. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat
berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian
program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
16. Melaporkan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan hasil
pelaksanaan

tugas

sebagai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas;
17. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah /
tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan
lebih lanjut;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
h. Seksi Kesejahteraan Sosial
1. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan Renstra, data
dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi
Kesejahteraan Sosial dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi
Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan
yang berlaku;
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4. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan
petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi
Kesejahteraan Sosial melalui informasi dan sumber data yang adauntuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Kesejahteraan Sosial
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
6. Membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan
kesejahteraan sosial dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern secara langsung untuk
sinkronisasi pelaksanaan tugas;
8. Membimbing

Monitoring

pendistribusian

bantuan

Raskin

ke

kampung/kelurahan secara langsung untuk mengetahui kebenaran laporan data
yang mauk dari kampung/kelurahan;
9. Mengontrol pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang agama, kesehatan
masyarakat, olah raga, generasi muda, keluarga berencana dan pemberdayaan
perempuan;
10. Mengontrol pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pemberian bantuan tempat
ibadah, yayasan sosial dalam wilayah Kecamatan baik dana berasal dari
pemerintah maupun dari swasta;
11. Membimbing pengolahan data bidang kesejahteraan sosial;
12. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan
tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan
kepegawaian;
13. Mengevaluasi

hasil

pelaksanaan

kegiatan

Seksi

Kesejahteraan

Sosial

berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian
program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
14. Melaporkan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan hasil pelaksanaan
tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
15. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/
tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan
lebih lanjut;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
i. Seksi Pelayanan Umum
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1. Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umumberdasarkan Renstra, data dan
informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi
Pelayanan Umum dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi
Pelayanan Umum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan
yang berlaku;
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan
petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi
Pelayanan

Umummelalui

informasi

dan sumber data

yang adauntuk

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pelayanan
Umumdengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
6. Membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan
pelayanan umum dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Mengontrol penyusunan dan penetapan standar pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Membimbing pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di bidang pelayanan
umum;
9. Mengontrol pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan umum;
10. Menjelaskan standarisasi pelayanan baik kepada masyarakat/warga sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern secara langsung untuk
sinkronisasi pelaksanaan tugas;
12. Mengkoordinir dan memonitor petugas teknis yang bertugas di kecamatan
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
13. Membimbing pengolahan data bidang pelayanan umum;
14. Mengontrol pembuatan rekomendasi dan perijinan dengan terlebih dahulu
meneliti kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;
15. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan
tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan
kepegawaian;
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16. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Umumberdasarkan
rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
17. Melaporkan kegiatan Seksi Pelayanan Umumberdasarkan hasil pelaksanaan
tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
18. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah /
tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan
lebih lanjut;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
C. Nama Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Berau adalah Kantor Kecamatan Biatan Kabupaten Berau
dengan Tipe A.
D. Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan
Urusan Pemerintah yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Biatan

Kabupaten Berau

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah Urusan
Pemerintahan Fungsi Penunjang.
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan
hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat
yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan
Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program
yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian
sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program
perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan
juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Biatan
Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
1.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan jasa surat menyurat.
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik .
3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
4) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
5) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
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7) Penyediaan alat tulis kantor.
8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12) Penyediaan Makanan dan Minuman.
13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
14) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
15) Penyediaan jasa administras/teknis perkantoran.
2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

3.

Program peningkatan disiplin aparatur
1) Sosialisasi kinerja program SKPD
2) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

4.

Program Peningkatan Peran Kecamatan
1) Operasional Pemberdayaan Perempuan Kecamatan
2) Forum Komunikasi Kecamatan Sehat
3) Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan
4) Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan
5) Monitoring dan Pengendalian Penggunaan Dana Kampung

E. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (Sotk) per 31 Desember 2019
Susunan organisasi dan Tata kerja Perangkat daerah Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan
Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016. Adapun susunan organisasi Kecamatan
Biatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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Gambar E.1

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Biatan
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F. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) per 31 Desember 2019
Secara keseluruhan jumlah ASN atau personil pegawai Kantor Camat Biatan sesuai dengan
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) saat ini berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) Orang termasuk
didalamnya PNS Kantor Camat sebanyak 13 (tiga belas) Orang, PNS yang bertugas sebagai
Sekretaris Kampung (Sekkam) 2 (dua) Orang dan PTT/Tenaga Kontrak sebanyak 9
(Sembilan) Orang dengan susunan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
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Tabel F.1
DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) KANTOR CAMAT BIATAN
PER 31 DESEMBER 2019
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BERSAMBUNG ……

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Biatan
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Tabel F.2
DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) SEKRETARIS KAMPUNG
KANTOR CAMAT BIATAN
PER 31 DESEMBER 2019

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Biatan
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Tabel F.3
DAFTAR PTT/TENAGA KONTRAK KANTOR CAMAT BIATAN
PER 31 DESEMBER 2019

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Biatan
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BAB II
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Program, Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan DPPA OPD Tahun 2019
Dalam upaya tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana yang diinginkan, serta
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, maka Kantor Camat Biatan pada tahun anggaran
2019 menetapkan 4(empat) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan dengan jumlah
anggaran yang ada di DPPA sebesar Rp. 1.932.978.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga
Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :

Tabel A.1
Program, Kegiatan dan Anggaran
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Sumber : Subbag. Penyusunan Program, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

B. Program Prioritas Kecamatan Biatan dan Realisasi Tahun 2019 berdasarkan RPJMD
Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021
Kantor Camat Biatan Kabupaten Berau pada tahun anggaran 2019 mempunyai
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.932.978.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga
Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang terbagi dalam
4(empat) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Secara keseluruhan realisasi fisik
pelaksanaan program dan kegiatan sebesar 94,53% sedangkan realisasi keuangan adalah
sebesar

Rp. 1.827.237.382,- (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua

Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah). Pencapaian realisasi
fisik dan realisasi keuangan pada skala kategori penilaian Sangat Baik. yang dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :

Tabel B.1
Program Prioritas Kecamatan Biatan dan Realisasi
Tahun Anggaran 2019
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BERSAMBUNG ...
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BERSAMBUNG …
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BERSAMBUNG …

Sumber : Subbag. Penyusunan Program, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan
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C. Program Prioritas Kecamatan Biatan dan Realisasi Tahun 2019 berdasarkan RPJMD
Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021
Selanjutnya dapat disampaikan realisasi fisik dan keuangan Kecamatan Biatan
Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel C.1
Program Prioritas Kecamatan Biatan dan Realisasi Fisik dan Keuangan
Tahun Anggaran 2019

Sumber : Subbag. Penyusunan Program, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

D. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.002.943.000,00 dengan rician realisasi belanja
Pegawai sebesar Rp. 436.038.000,00 realisasi belanja Barang dan Jasa Rp. 435.566.854,00
dan realisasi belanja Modal Rp. 58.900.000,00 secara fisik terealisasi 92,78%, melihat
realisasi tersebut maka dapat disampaikan bahwa semua kegiatan dapat berjalan dengan
baik, walaupun realisasi keuangannya tidak mencapai target 100% namun secara fisik tidak
mempengaruhi kelancaran operasional Kantor Camat Biatan. Kegiatan ini bertujuan untuk
meningkatkan kualitas layanan internal Kantor Camat Biatan dengan sasaran strategis
Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik.
Adapun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan administrasi perkantoran yaitu
meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan dan Kampung se
Kecamatan Biatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel D.1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun Anggaran 2019

Sumber : Subbag. Penyusunan Program, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan
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E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor dengan jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta
Rupiah) secara fisik terealisasi 99,31% sedangkan secara keuangan terealisasi Rp.
198.625.000,00 Pemeliharaan berupa Pemeliharaan Pagar Kantor Camat Biatan yaitu
pengecetan, dan rehap ringan. Dengan nomor Kontrak : 03/PPK-PA/Pagar/III/2019,
Tanggal 19 Maret 2019, Nama Perusahaan yang mengerjakan adalah CV. DUA
SEKAWAN (Alu Solihin/Direktur) yang beralamat di jalan Jl. Kampung Biatan RT. 007
Kec. Biatan, jangka waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari, 18 Maret s/d. 16 April 2019,
Dengan melihat realisasi ini maka dapat dikatakan program ini dapat terserap dengan baik
dan dapat selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah terpeliharanya gedung kantor pada
kecamatan biatan agar proses kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar khususnya
Pagar Kantor Camat Biatan yang indah dan baik pada unit kerja internal yang secara rinci
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel E.1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tahun Anggaran 2019

Sumber : Subbag. Penyusunan Program, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

F. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini terdiri dari 2(dua) kegiatan Sosialisasi Kinerja Program SKPD kegiatan ini
merupakan partisipasi/keikutsertaan kecamatan biatan pada acara berau expo 2019 yang
dilaksanakan di kecamatan segah dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 23.700.000,- (Dua
Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian realisasi belanja barang dan jasa
sebesar Rp. 20.000.000,00 atau secara fisik terealisasi sebesar 84,35% dan kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD, kegiatan ini telah
terlaksana dengan tersusunnya dokumen perencanaan, REVISI RENSTRA, RENJA, LPPD,
e-SAKIP, LKPJ, LKJ-IP, PK (Perjanjian Kinerja), IKI (Indikator Kinerja Individu), IKU
(Indikator Kinerja Utama) dan RKA/DPA dengan dana yang tersedia sebesar Rp.
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17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi belanja
pegawai sebesar Rp. 3.590.000,00 dan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp.
13.472.000,00 secara fisik terealisasi sebesar 97,50%
Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya dokumen perencanaan program
dan pelaporan capaian kinerja yang berkualitas dengan manfaat yang diperoleh
terpenuhinya dokumen perencanaan program dan pelaporan capaian kinerja sehingga
tersedianya laporan dan realisasi SKPD yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :

Tabel F.1
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan Tahun Anggaran 2019

Sumber : Subbag. Penyusunan Program, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

G. Program Peningkatan Peran Kecamatan
Program

Peningkatan

Peran

Kecamatan

memiliki

anggaran

sebesar

Rp.

688.835.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima
Ribu Rupiah) yang terdiri dari 5(lima) kegiatan yaitu:
1) Operasional Pemberdayaan Perempuan Kecamatan
Kegiatan Operasional Pemberdayaan Perempuan Kecamatan ini dilaksanakan oleh TP.
PKK Kecamatan Biatan dengan anggaran sebesar Rp. 90.815.000,00 yang terdiri dari
belanja Barang dan Jasa Rp. 90.815.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.90.460.000,00
atau dengan persentase sebesar 99,61%
2) Forum Komunikasi Kecamatan Sehat
Kegiatan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat memiliki anggaran sebesar Rp.
20.000.000,00 yaitu berupa belanja barang dan jasa dengan realisasi sebesar Rp.
16.300.000,00 atau persentase realisasi sebesar 81,50% kegiatan ini digunakan untuk
pelaksanaan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) Tingkat Kecamatan.
3) Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan
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Kegiatan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan memiliki anggaran sebesar Rp.
30.000.000,00 yang berupa belanja barang dan jasa dengan persentase realisasi sebesar
100,00% kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan pembinaan keagamaan untuk
kafilah yang mengikuti lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke 51 tingkat
Kabupaten Berau yang dilaksanakan di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. Kegiatan
ini diikuti oleh 13(tiga belas) kecamatan yang di buka langsung oleh Bupati dan Wakil
Bupati Berau.
Kecamatan Biatan mengirim jumlah kafilah sebanyak 15(lima belas) orang yang
terdiri dari 5(lima) orang official dan 10(sepuluh) orang peserta, kegiatan ini
dilaksanakan mulai dari tanggal 10 Oktober 2019 dan berakhir sampai dengan tanggal
15 Oktober 2019.
4) Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan
Pada kegiatan Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan ini anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 secara
fisik terealisasi sebesar 75,00% Dengan capaian ini maka dapat disimpulkan bahwa
kegiatan Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan belum berjalan berjalan dengan
maksimal, adapun sasaran yang ini dicapai pada kegiatan ini adalah terlaksannya
Upacara Peringatan detik-detik proklamasi HUT RI ke- 74 yang dilaksanakan pada
tanggal 17 Agustus 2019 dan kegiatannya yaitu pagi pukul 07.00 wite Upacara
Penaikan Bendera Merah-Putih, sore pukul 16.30 wite Upacara Penurunan Bendera
Merah-Putih yang dihadiri peserta upacara ± 655 orang yang terdiri seluruh Aparat
Kampung se-Kecamatan Biatan, anak-anak sekolah (SD, SMP, dan SMA) yang ada di
Kecamatan Biatan, Unsur TNI, POLRI, Tokoh Agama, Tokoh Adat, PKK, dan
Masyarakat Kampung.
5) Monitoring dan Pengendalian Penggunaan Dana Kampung
Program Monitoring dan Pengendalian Penggunaan Dana Kampung memiliki anggaran
sebesar Rp. 508.020.000,00 yang terdiri dari belanja barang dan jasa dengan realisasi
sebesar Rp. 494.156.000,00 atau secara fisik terealisasi sebesar 97,27%, yang mana
kegiatan ini digunakan untuk keperluan operasional kegiatan inspiratif warga untuk
perubahan menuju masyarakat sejahtera di Kabupaten Berau atau di kenal dengan
istilah pejuang SIGAP sejahtera ini bertujuan untuk melakukan pembinaan, monitoring
dan fasilitasi dalam pengelolaan dana Kampung, adapun sasaran yang ingin dicapai
adalah terkendalinya pengelolaan dana kampung di kecamatan Biatan secara tepat
waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku
Dari ke-5(lima) kegiatan di atas dapat diketahui capaian kinerja dapat berjalan sangat
baik sesuai dengan perencanaan hal ini terlihat dari jumlah rata-rata persentase realisasi
fisik sebesar 90,68%, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel G.1
Program Peningkatan Peran Kecamatan
Tahun Anggaran 2019

Sumber : Subbag. Penyusunan Program, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

H. Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019
berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menghambat
pelaksanaan program dan kegiatan, hal ini terlihat dari realisasi fisik dan keuangan dari
pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Kantor

Camat

Biatan

mencapai

Rp.

1.827.107.854,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh
Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) atau 94,53%, meskipun ada beberapa
kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Adapun beberapa permasalahan
yang dihadapi Kantor Camat Biatan Tahun Anggaran 2019 yang ada dalam pencapaian
target yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :
(1) Permasalahan Umum
1.

Kondisigeografis Kecamatan Biatan yang sangat jauh dari ibu kota Kabupaten
(130 km) menyebabkan masyarakat merasa enggan untuk mengurus surat-surat
penting ke Kabupaten;

2.

Kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di kantor Camat Biatan
sehingga adanya tumpang tindih tugas terhadap satu pegawai karena di setiap
seksi tidak memiliki staf;

3.

Kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Honorer, PTT dan Tenaga
Kontrak masih perlu ditingkatkan;
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Pagu anggaran setiap tahunnya masih sangat minim dimana OPD Kantor Camat
Biatan memiliki Tenaga Honorer, PTT dan Tenaga Kontrak sebanyak 9
(sembilan) orang;

5.

Ketersediaan sarana komputer masih kurang.

(2) Permasalahan Khusus
1.

Tapal batas kampung belum tuntas;

2.

Masalah kependudukan, Masih banyak penduduk yang tidak punya identitas,
Penduduk yang sudah melakukan perekanan KTP Electronic pun masih banyak
yang belum jadi KTP nya dan Penduduk yang belum rekam data kependudukan;

3.

Kurangnya pengetahuan Sekretaris Kampung dan Bendahara Kampung didalam
melaksanakan tugas khususnya urusan keuangan di Kampung;

4.

Belum adanya tenaga tekhnik untuk pembuatan RAB disetiap kegiatan fisik
yang dilaksankan kampung;

5.

Disetiap awal dan akhir pelaksanaan kegiatan anggaran tahunan yang
dilaksanakan di Kampung selalu mengalami keterlambatan baik pada saat
perencanaan, pencairan dan pertanggungjawaban (SPJ);

6.

Tidak adanya anggota Personil Pol-PP Kecamatan Biatan;

7.

Tidak adanya sarana dan prasarana untuk kegiatan Patroli Keamanan dan
Penanggulangan Bencana.

8.

Tidak adanya tanggapan dari Instansi terkait ketika ada kejadian bencana di
Kecamatan Biatan

2) Solusi
Dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada program dan
kegiatan yang dilaksanakan Kantor Camat Biatan ada beberapa point yang dijabarkan
sebagai berikut dapat memberi solusi :
(1) Solusi Permasalahan Umum
1.

Surat atau Undangan yang sifatnya mendesak mengharuskan kehadiran kami ke
Kabupaten seharusnya dikirim jauh hari sebelum mendekati waktu pelaksanaan
mengingat jarak tempuh Kecamatan Biatan Ke Ibu Kota Kabupaten ± 4 jam.

2.

Memaksimalkan SDM/ASN yang ada pada Kantor Camat Biatan serta perlu
adanya penambahan tenaga ASN di lingkungan Kantor Camat Biatan.

3.

Mengikuti Bimtek/Pelatihan serta dapat memberikan Reward (Penghargaan)
kepada pegawai.

4.

Melaksanakan efesiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
organisasi kecamatan.

5.

Untuk menunjang kelancaran pekerjaan perlu ditambah sarana komoputer yang
memadai.
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(2) Solusi Permasalahan Khusus
1.

Musyawarah dengan 3 kampung yang saling berbatasan, yang difasilitasi oleh
kecamatan bersangkutan;

2.

Menunjuk PLT Kepala Kampung Biatan Ulu;

3.

Memohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dapat
melaksanakan jemput bola perekaman secara online dikecamatan atau kampung.
Dan kepada dinas yang dimaksud agar dapat segera mencetak KTP bagi
penduduk yang sudah melakukan perekaman.

4.

Dilaksanakan bimtek keuangan oleh BPKP Samarinda yang difasilitasi oleh
Pemerintah Kecamatan;

5.

Pembuatan RAB dengan menggunakan jasa Konsultan;

6.

Tim Kecamatan tetap selalu melakukan bimbingan dan fasilitasi seluruh
kegiatan yang ada di Kampung secara maksimal;

7.

Mengharapkan adanya penambahan anggota personil POL-PP di kecamatan
Biatan;

8.

Diharapkan adanya bantuan sarana dan prasarana untuk Patroli Keamanan dan
penanggulangan Bencana di Kecamatan Biatan melalui Instansi Tekhnis.

9.

Berharap adanya tanggapan/bantuan dari instansi terkait terhadap adanya
kejadian bencana di Kecamatan.
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BAB III
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Pada Tahun Anggaran 2019 Kantor Camat Biatan tidak mendapatkan alokasi Anggaran
APBN baik dana DAK maupun Dana TP dan Dekon.
1) Tugas Pembantuan yang diterima dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel A.1.1
Tugas Pembantuan yang diterima
Tahun Anggaran 2019

Sumber : Subbag. Penyusunan Program, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

2) Tugas Pembantuan yang diberikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel A.1.2
Tugas Pembantuan yang diberikan
Tahun Anggaran 2019

Sumber : Subbag. Penyusunan Program, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan
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BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah
Pada Bab ini khususnya di Kerjasama Antar Daerah Kecamatan Biatan tidak
membuat uraian Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dikarenakan di Tahun 2019
tidak ada melaksanakan MoU baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
Kalimantan Timur atau di luar Propinsi Kalimantan Timur.

B. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
Pada Tahun 2019 Kecamatan Biatan juga belum mengadakan kerjasama dengan
Pihak Ketiga, sehingga dalam laporan ini kami tidak membuat uraian mengenai hal
tersebut.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Kecamatan Biatan pada Tahun 2019 antara lain :
1) Pihak TNI-AD dan Kepolisian koordinasi yang dilakukan antara lain :
(1) Ekspose HUT RI yang rutin dilaksanakan setiap tahun dalam bentuk upacara
bendera yang bertempat halaman Kantor Camat Biatan. Adapun bentuk koordinasi
yang dilakukan adalah koordinasi dengan Kepolisian dan TNI-AD berupa
pelaksanaan tata upacara dan latihan Pengibar Bendera.
(2) Menjaga keamanan dan ketertiban perayaan hari-hari besar dan keagamaan.
(3) Patroli penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
2) Koordinasi dengan KUA yang dilakukan secara rutin antara lain :
(1) Persiapan mengikuti lomba MTQ di Tingkat Kabupaten Berau yang kegiatannya
antara lain mulai dari persiapan mencari peserta kafilah MTQ, Melatih Peserta, dan
sampai pelaksanaan lomba agar dapat berjalan lancar.
(2) Pendataan dan Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) Tahun 2019.

39

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)

TAHUN 2019

BAB V
PRESTASI YANG DIPEROLEH
KANTOR CAMAT BIATAN

A. Pada Tahun 2019 Kantor Camat Biatan tidak memperoleh prestasi baik tingkat Daerah,
Provinsi, ataupun Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel A.1
Prestasi Yang Diperoleh Kecamatan Biatan
Tahun 2019
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kecamatan Biatan disusun dan
disampaikan secara sistematik dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi
instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan pada tahun 2019 Kecamatan Biatan memiliki
4(empat) Program dan 23(dua puluh tiga) Kegiatan yang mana seluruh kegiatan tersebut
dapat berjalan dengan lancer walau dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan ada
hambatan, hambatan yang sangat berpengaruh terhadap suksesnya pelaksanaan suatu
program adalah keterbatasannya anggaran yang tersedia pada DPA/DPPA Kantor Camat
Biatan. Pembiayaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Berau Tahun 2019 sebesar
Rp. 1.923.670.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh
Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan Rp. 1.827.107.854,00 (Satu Milyar Delapan
Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)
sedangkan penyerapan anggaran secara fisik sebesar 94,53% (Sembilan Puluh Empat Koma
Lima Puluh Tiga Persen) Pencapaian realisasi fisik dan realisasi keuangan pada skala
kategori penilaian Sangat Baik.

B. Saran
Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Biatan,
fungsi

Kecamatan

Biatan

sebagai

pengoordinasi,

pembina,

dan

memfasilitasi

penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan,
ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :
1) Melakukan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintah secara berkala;
2) Secara berkala mengadakan rapat interen sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan
pencapaian kinerja semua Subbag dan Kasi Secara berkala;
3) Meningkatkan pembinaan administrasi pelaksaan tugas kepada kampung;
4) Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kantor dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
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Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ini disampaikan, tak lupa
kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan supervise,
saran dan masukan maupun kritik sehingga LKPJ ini dapat kami selesaikan.

Biatan,

Januari 2020
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