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3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

1. Tersusunnya Perencanaan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah 

(RPJM), dan Perencanaan Tahunan Kantor Kecamatan Kuala Betara Kab. Tanjung 

Jabung Barat sesuai dengan ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional. 

2. Terpenuhinya fungsi perencanaan sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah 

 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Kuala Betara 

A. TUJUAN  

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan 

sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. 

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga 

rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa 

mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin 

diraih dari masing-masing misi. 

Dalam upaya mewujudkan visi Kepal Daerah yang ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2016-2021 yaitu:“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

MAJU, ADIL, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS”, Kantor Kecamatan Pengabaun 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah 

di Kecamatan, menetapkan Visi Kantor Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut :“UNGGUL DAN MAJU DALAM 

PELAYANAN, PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”. 

Visi ini dimaksudkan untuk menghantarkan Kecamatan Kuala Betara sebagai 

Kecamatan yang maju dan unggul dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan 

masyarakat sehingga menjadi acuan bagi Kecamatan lain dalam memberikan pelayanan 

dengan melihat kondisi aktual Kecamatan Kuala Betara. Berkaitan dengan Visi tersebut, 

maka fokus dan strategi pembangunan di Kecamatan Kuala Betara diarahkan pada 

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. 

Pemaknaan maju dan unggul dalam Visi ini adalah tersedianya kemudahan 

pelayanan dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan mampu 

menggerakkan potensi perekonomian masyarakat. 

Visi dimaksudkan untuk mewujudkan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik, dimana Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya diharuskan memberikan pelayanan dan fasilitasi guna 

mewujudkan Visi tersebut di atas. 

Adapun Kantor Kecamatan Kuala Betara telah merumuskan misi yang mengacu pada 

Misi KabupatenTanjung Jabung Barat yakni: 

1. “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan dan 

Desa”. 

Misi ini mengandung makna Bahwa Kecamatan Kuala Betara diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sehingga dapat 
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memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang prima dalam berbagai sektor 

sesuai dengan kapasitas kewenangannya. misi ini terkait dengan misi kedua 

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu  meningkatkan Kualitas hidup 

masyarakat melalui pendidikan kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup. 

 

2. “Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik  (Good 

Governance)”. 

Misi ini mengandung makna Bahwa Kecamatan Kuala Betara diharapkan mampu 

menjalankan pemerintahan dengan prinsip-prinsip transparansi/keterbukaan 

dan akuntabel serta meningkatkan kerjasama antar daerah dalam kerangka 

tatakelola pemerintahan yang baik, misi ini terkait dengan misi keempat yakni 

Meningkatkan persatuan dan kesatuan daerah melalui harmonisasi kehidupan 

beragama dan dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan 

yang baik. 

 

3. “Meningkatkan upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan” 

Misi ini mengandung makna Bahwa Kecamatan Kuala Betara diharapkan mampu 

memfasilitasi dan menumbuhkembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam 

penyelenggaraan pembangunan, penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan 

kesejahteraan masyarakat serta memfasilitasi dan penyelanggaraan kegiatan 

yang menumbuhkan kesejahteraan masyarakat serta suasana kondusif. 

Disamping itu misi ini juga bermakna bahwa Kecamatan Kuala Betara harus 

dapat memfasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan yang dapat 

menumbuhkembangkan potensi perkonomian masyarakat serta penataan 

prasarana dan sarana wilayah dalam kerangka mendukung terciptanya kawasan 

khusus yang berkualitas, misi ini terkait dengan misi pertama Pemerintah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan umum 

melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas. 

 

4. “ Menyediakan sarana dan prasarana serta Akses Informasi yang 

mendukung peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat ” 

Misi ini mengandung makna Bahwa Kecamatan ketiga Pemerintah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat, yaitu Meningkatkan meningkatkan pembangunan ekonomi 

masyarakat melalui agro industri dan perikanan, selanjutnya diharapkan mampu 

meningkatkan ketersediaan data-data tentang Kecamatan Kuala Betara, dan 

memberikan informasi tentang program-program pembangunan yang akan 

dilaksanakan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap 

masyarakat yang prima dalam berbagai sektor. misi ini terkait dengan misi ketiga 

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Meningkatkan meningkatka 

pembangunan ekonomi masyarakat melalui agro industri dan perikanan. 
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B. SASARAN 

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, 

yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan 

dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan 

dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan 

harus terukur untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran 

dengan angka atau persentase yang terukur. Adapun sasaran-sasaran yang ditetapkan 

sebagai berikut : 

1. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan 

keuangan yang efektif dan efisien; 

2. Terpenuhinya SDM untuk tenaga administrasi/teknis perkantoran; 

3. Terpenuhinya sarana prasarana perkantoran; 

4. Tersedianya Sumber daya aparatur yang mampu bekerja sesuai dengan peraturan 

yang berlaku; 

5. Tersedianya buku tentang data-data dan informasi daerah; 

6. Pelaksanaan bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah; 

7. Tersusunnya dokumen rencana pembangunan daerah yang mengacu pada program 

nasional dan skala prioritas kebutuhan dasar masyarakat; 

8. Terlaksananya evaluasi, analisis dan pelaporan yang terstruktur, sistematis dan 

benar; 

9. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang menyentuh langsung 

kebutuhan masyarakat; 

10. Menyusun dokumen tata ruang untuk perencanaan pembangunan dan 

pengembangan wilayah. 

 

3.3. Program dan Kegiatan  

Kantor Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan 

dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 mempunyai beberapa program sebagaimana 

termuat dalam RPJMD diantaranya : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 

6. Program Peningkatan Peran Serta Gender dalam Pembangunan 

7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 

8. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 

9. Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 

10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

11. Program Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Ekonomi. Sosial dan Budaya 


