
1 
RENSTRA 2016 – 2020 DENPASAR UTARA 



KATA PENGANTAR 

Penyusunan Renstra (Perencanaan Startegis) adalah merupakan amanat Undang – 

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Dengan telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Denpasar, sesuai dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, pasal 15 

bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rancangan Renstra – 

SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan masukan untuk menyusun 

Rancangan Awal RPJMD. 

 

Kecamatan Denpasar Utara yang merupakan salah satu perangkat daerah Kota 

Denpasar sebagai pelaksana teknis kewilayahan. Mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan Peraturan 

Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, serta mengacu kepada Peraturan Walikota 

Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi 

Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar.   

 

Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Kecamatan Denpasar 

Utara menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) 

Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2016 – 2021, diharapkan menjadi pedoman dan acuan 

dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan 

Denpasar Utara. 

 

 Denpasar, Agustus 2016 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1  Latar Belakang 

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-

masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan 

yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, 

efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup 

manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu 

berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki 

usia kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda.  

Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan 

dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk : melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; 

mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika tujuan yang 

dimandatkan oleh Konstitusi ini disarikan, akan tampak bahwa mandat yang diberikan 

Negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan 

pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah untuk memuliakan 

manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia.  

Untuk memudahkan tercapainya cita-cita mulia tadi, suatu perencanaan 

pembangunan memerlukan penetapan tahapan-tahapan yang sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 3 

ayat (2) menyebutkan “Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan 

pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan 

pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”. Selanjutnya ayat (3) 

menyebutkan “Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menghasilkan : a. rencana pembangunan jangka panjang, b. rencana pembangunan jangka 

menengah, dan c. rencana pembangunan tahunan. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Denpasar menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021. RPJMD digunakan sebagai 

pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RPKD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah 

(RENSTRA OPD). Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) 

Tahun. Merupakan dokumen yg mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara 

operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Disusun sesuai tugas & fungsi 

SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Serta merupakan  dokumen 

publik yg memberikan gambaran wujud pelayanan yg dpt diberikan oleh OPD hingga 5 (lima) 
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tahun mendatang dan merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala OPD dengan Kepala 

Daerah. 

Untuk itu Kecamatan Denpasar Utara  yang merupakan salah organisasi perangkat 

daerah Kota Denpasar sebagai pelaksana teknis kewilayahan. Mempunyai wilayah kerja 

tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan 

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, serta mengacu kepada Peraturan Walikota 

Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan 

dan Kelurahan Kota Denpasar, dan terakhir dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 221 dan pasal 229 dimana 

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan telah memeberikan tanggungjawab yang lebih 

besar.  

Melaksanakan amanat peraturan perundang–undangan dan dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Kecamatan Denpasar Utara 

menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kecamatan 

Denpasar Utara Tahun 2016 – 2021, diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Denpasar 

Utara.  

 
1.2  Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2016 – 

2021 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Kecamatan Denpasar Utara 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 

2021.  

Berpijak dari maksud tersebut diatas, maka tujuan dari penyusunan Rencana 

Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut : 

a. Menguatkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan untuk 

mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keseimbangan sosial melalui mantapnya 

kehidupan beragama, lestarinya kebudayaan Bali dan berkembangnya pariwisata 

budaya, 

b. Berdayanya masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal untuk 

mewujudkan masyarakat yang kretaif dan mandiri melalui meningkatnya 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatnya kemampuan lembaga 

sosial keagamaan dan berkembangnya Denpasar sebagai Kota Cerdas dan 

Kreatif,  
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c. Meningkatnya pelayanan public melalui tata kelola kepemerintahan yang baik 

berdasarkan penegakan supremasi hukum untuk mewujudkan keadilan melalui 

terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terciptanya 

ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatnya potensi dan sumber 

pendapatan daerah, meningkatnya akses pemerataan, demokrasi dan kualitas 

pendidikan, meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan, meningkatnya kualitas 

hidup dan peran perempuan dalam perlindungan dan kesejahteraan anak, 

meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan anak, meningkatnya perlindungan 

dan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, kependudukan, keluarga 

berencana dan olahraga, pencegahan dan penanggulangan bencana, meningkatnya 

sarana dan prasarana dasar perekonomian, meningkatnya sarana perhubungan dan 

berkembangnya perumahan.  

 

1.3  Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar 

Utara Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465), 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286), 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286),  

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),  

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),  

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438),  
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7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720),  

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234),  

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679),  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593),  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578),  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693),  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815),  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817),  

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019,  

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah,  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,  

18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah 

Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1), 

19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tata Ruang Wilayah Kota 

Denpasar Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 

27), dan  

20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Denpasar 

Tahun 2016 – 2021. 

 
 

1.4  Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah 

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi 

dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RENSTRA OPD 

merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan 

penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat strategi pembangunan 

daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif.  

Rencana pembangunan 5 tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana 

pembangunan tahunan yang dituangkan dalan Rencana Kerja (RENJA). Renja OPD 

merupakan dokumen perencanaan periode 1 tahun. Renja OPD yang disusun dengan 

mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA 

OPD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. 

Selanjutnya RKA OPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran 

yaitu DPA.  
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Gambar 1.4.1 

Hubungan Antara RENSTRA OPD dan Perencanaan Daerah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Rentra) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 

2016 – 2021 disusun sebagai berikut : 

BAB  I  : PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

1.2.  Maksud dan Tujuan 

1.3.  Landasan Hukum 

1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra OPD dalam Perencanaan Daerah 

1.5.  Sistematika Penulisan 

 

BAB II : TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD 

2.1.  Struktur Organisasi 

2.2.  Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan 

2.3.  Tupoksi  
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BAB III : PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 

3.1. Identifikasi Permasalahaan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan  

3.2.  Telahaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Denpasar 

3.3.  Telahaan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra OPD 

 

3.4.  Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah 

3.5.  Penentuan Isu-isu Strategis 

 

BAB IV : TUJUAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 

4.1.  Visi Kota Denpasar 

4.2.  Misi Kota Denpasar 

4.3.  Tujuan OPD 

4.4.  Strategi OPD 

4.5.  Kebijakan OPD 

 

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK 

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  

5.1.  Pengertian Program 

  

BAB VI : PENUTUP 
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BAB II 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD 

 

2.1.  Struktur Organisasi 

Organisasi perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan menjadi penentu keberhasilan pencapaian 

tujuan pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi haruslah kokoh.  

Susunan organisasi kecamatan denpasar utara sebagaimana telah ditur dalam 

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja 

Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, susunannya adalah sebagai berikut :  

1. Camat 

2. Sekretariat Kecamatan :  

a) Sub Bagian Perencanaan 

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c) Sub Bagian Keuangan 

3. Seksi Pemerintahan 

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

5. Seksi Pemerdayaan Masyarakat  

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat  

7. Seksi Pelayanan Umum dan  

8. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Gambar 2.1.1.  
Bagan Struktur Kantor Camat Denpasar Utara 
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2.2.  Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan 

Jumlah data pegawai/karyawan pada Kantor Camat Denpasar Utara tahun 2016 adalah 

sebagai berikut :  

 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Camat Denpasar Utara adalah 30 

orang, tenaga harian lepas (THL) berjumlah 1 orang, tenaga 

outsorching/kontrak berjumlah 25 orang,  

 

 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara 

adalah 27 orang, tenaga outsorching/kontrak berjumlah 30 orang. 

 

dengan jumlah pegawai/karyawan tersebut diatas masih dirasa perlu mendapatkan 

pendidikan ataupun latihan guna membentuk Sumber Daya Manusia yang profesional dalam 

menangani tugas-tugas atau kegiatan operasional.  

 

2.3.  Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 

menyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai 

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh 

seorang Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar 

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, 

Kecamatan merupakan wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar yang 

dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan, dan Camat bertanggung 

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

 

Dalam berkedudukannya tersebut diatas Camat mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan tugas–tugas umum Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan 

Kelurahan/Desa, 

b. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, 

c. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat, 

d. Pembinaan Kesejahteraan Rakyat, 

e. Pembinaan Pelayanan Umum, 

f. Penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan 

rumah tangga. 
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Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar 

Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan Dan 

Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut : 

A.  Camat mempunyai tugas : 

a. menetapkan program kerja Kecamatan berdasarkan Rencana Strategis 
Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Kecamatan sesuai 
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang 
diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 
Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi 
kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan secara berkala 
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target 
kinerja yang diharapkan; 

e. melaksanakan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan 
berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka tata 
kelola pemerintahan yang baik ; 

f. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan  instansi – instansi di wilayah 
Kecamatan berdasarkan fungsi kewilayahan dalam rangka pencapaian sasaran 
kinerja Kecamatan  ; 

g. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat  
berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka 
ketertiban dan kenyamanan wilayah; 

h. melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tugas pokok 
dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan partisipasi 
masyarakat ; 

i. melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat berdasarkan tugas pokok dan 
tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan 
masyarakat; 

j. melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 
berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka 
peningkatan rasa nasionalisme bagi masyarakat;  

k. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok 
dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka pemenuhan layanan prima 
bagi masyarakat;  

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan dengan 
cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan 
datang; 

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan 
kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; 
dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 
tertulis. 
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B. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Kecamatan 

berdasarkan rencana program Kecamatan  serta petunjuk pimpinan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat 

Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan 

agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan 

Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak 

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan 

secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk 

mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan 

tugas – tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan 

program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana; 

f. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program Kerja Kecamatan 

berdasarkan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

g. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, kearsipan serta ketatausahaan berdasarkan tugas pokok yang 

diberikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis 
administratif kepada seluruh perangkat Kecamatan sesuai ketentuan yang 
berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan ; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dengan cara 
membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang; 

j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai dengan 
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat 
Kecamatan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 
tertulis. 

 
C. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :  

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan Rencana 
Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian 
Perencanaan; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian 
Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 
pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai 
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan 
sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan perumusan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan 
berdasarkan rencana kegiatan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

g. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kinerja Kecamatan; 



13 
RENSTRA 2016 – 2020 DENPASAR UTARA 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dengan 
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja 
dimasa mendatang; 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan 
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 
pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 
maupun tertulis. 

 

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan 
Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 
pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar 
terhindar dari kesalahan; 

e. melaksanakan urusan surat-menyurat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku 
dalam rangka tertib administrasi; 

f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor 
berdasarkan tugas pokok yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
Kecamatan; 

h. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di 
lingkungan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas 
kinerja Kecamatan; 

i. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan data kepegawaian, membuat 
laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib 
administrasi kepegawaian ; 

j. melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai dan kesejahteraan 
pegawai sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan 
profesionalisme pegawai ; 

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka 
perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 
pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 
maupun tertulis. 
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E. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan Rencana 
Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian 
Keuangan; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 
berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai 
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. menyusun rencana kegiatan anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku dalam rangka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;  

f. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan 

yang berlaku sebagai pedoman kegiatan Kecamatan; 

g. menyelenggarakan Tata Usaha Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam 

rangka tertib administrasi keuangan; 

h. menyiapkan data dan membuat laporan realisasi keuangan Kecamatan sesuai 

ketentuan yang berlaku dalam rangka evaluasi kinerja kecamatan; 

i. melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai sistem akuntansi 

keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan  ;  

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan 

cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja 

dimasa mendatang; 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 
maupun tertulis. 

 

F. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. 
 
 

G. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas : 

a. merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan Rencana Operasional 
Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 
berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai 
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi  penyelenggaraan tugas – tugas 
umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan tugas pokok 
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ; 
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f. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menyiapkan bahan 
petunjuk pemecahan masalahnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan 
pemerintah Kecamatan ; 

g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pencalonan/ 
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan tugas pokok yang 
diberikan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan; 

h. memberikan bimbingan, petunjuk dan mengawasi pelaksanaan pemilihan 
Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilitas wilayah; 

i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala 
Desa dan/atau Lurah, serta perangkat desa dan/atau kelurahan sesuai 
ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja pemerintahan 
Desa/Kelurahan;  

j. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 
Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka 
efektifitas pengelolaan pemerintahan Desa/Kelurahan; 

k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan 

desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib 

administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan ; 

l. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan 

desa/kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib 

administrasi pemerintahan; 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa 

mendatang; 

n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai 

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan 

Rencana yang akan datang; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 
H. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas ; 

a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan 
Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman 
dan Ketertiban; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman dan 
Ketertiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 
pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman dan 
Ketertiban sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar 
dari kesalahan; 

e. menyiapkan program  kegiatan / koordinasi pembinaan kesatuan bangsa  dan 
perlindungan masyarakat,  ketertiban wilayah, ketentraman, idiologi negara 
dan politik dalam negeri serta polisi pamong praja sesuai tugas pokoknya dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 
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f. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan ketentraman dan 
ketertiban wilayah, idiologi negara dan politik dalam negeri serta pembinaan  
polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka 
peningkatan stabilitas masyarakat ; 

g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan 
ketentraman dan ketertiban wilayah, idiologi negara, politik dalam negeri dan  
polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan yang ada dalam rangka 
antisipasi sebagai bahan pemecahan masalah; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan 
Ketertiban dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka 
perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan 
Ketertiban sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 
pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 
maupun tertulis. 

   
I. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas ; 

a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Rencana 
Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 
pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari 
kesalahan; 

e. menyiapkan   program kegiatan / koordinasi  pembangunan sarana dan 
prasarana fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya 
serta lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas ; 

f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan musyawarah rencana 
pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku 
dalam rangka pembuatan program pembangunan tingkat kecamatan ; 

g. melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan 
pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomian, produksi serta 
lingkungan hidup sesuai kewenangan yang diberikan dalam rangka 
peningkatan pembangunan  kecamatan; 

h. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan 
kegiatan pembangunan, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup dan 
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang 
diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka 
perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 
pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan 
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k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 
maupun tertulis. 

 
 

J. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas ; 

a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Rencana 
Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan 
Rakyat; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan 
Rakyat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 
berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat 
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari 
kesalahan; 

e. menyiapkan  program  kegiatan / koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, 
pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan  dan olah raga, kehidupan 
keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat  sesuai 
ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, 
pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan 
keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai 
ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja; 

g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan 
pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan 
olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan menyiapkan 
bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan 
agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat 
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan 
kinerja dimasa mendatang; 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat 
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 
pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 
maupun tertulis. 

 

K. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas : 

a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan Rencana 
Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan 
Umum; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 
berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai 
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 
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e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, 

kebersihan, perijinan dan pelayanan umum sesuai standar operasional 

prosedur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pembinaan 

kependudukan, kebersihan, perijinan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai 

ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan; 

 

g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan 
kependudukan, kebersihan dan pelayanan perijinan dan menyiapkan bahan 
petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan untuk 
dapat dijadikan  bahan pemecahan masalah; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dengan 
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja 
dimasa mendatang; 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum 
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 
pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 
maupun tertulis. 

 
L. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris Kecamatan. 
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BAB III 

PROFIL KINERJA PELAYANAN OPD 

3.1.  Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan fungsi Camat pada pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah oleh 

Walikota kepada Camat, maka disajikan identifikasi permasalahan sebagai berikut :  

Aspek Kajian 
Capaian/Kondisi 

saat ini 

Faktor yang mempengaruhi 
Permasalahan 

Pelayanan SKPD 

Internal 
(Kewenangan 

Camat) 

Eksternal 
(Diluar 

Kewenangan 
Camat) 

 

Menyelenggarakan 
tugas-tugas umum 
Pemerintahan di 
Kecamatan dan 
Pembinaan 
Kelurahan/Desa 

− Peningkatan 
kapasitas 
sumber daya 
aparatur 

− Penyusunan 
Profil 
Desa/Kelurahan 

− Musrenbang 
Kecamatan dan 
Kelurahan/Desa 

− Jumlah SDM 
− Ketersediaan 

anggaran 

− Dukungan 
dari 
Pimpinan 

− Dukungan 
dari SKPD 
terkait 

− Terbatasnya 
kualitas 
SDM 

− Terbatasnya 
anggaran 

Pembinaan 
ketentraman dan 
ketertiban 
masyarakat 

− Sidak 
administrasi 
kependudukan 

− Sidak PKL, 
Gepeng 

− Pelatihan Sat-
Linmas 
Kelurahan 

− Jumlah SDM 
− Ketersediaan 

anggaran 

− Dukungan 
dari SKPD 
terkait 

− Kurangnya 
kesadaran 
dari 
masyarakat 

− Terbatasnya 
anggaran 

Pembinaan 
Kesejahteraan 
Rakyat 

− Berbagai 
pembinaan serta 
sosialisasi 
peningkatan 
kesejahteraan 
rakyat 
 

− Jumlah SDM 
− Ketersediaan 

anggaran 

− Dukungan 
dari SKPD 
terkait 

− Dukungan 
dari 
berbagai 
pihak 

− Terbatasnya 
kualitas 
SDM 

− Terbatasnya 
anggaran 

Pembinaan 
Pelayanan Umum 

− Pembinaan 
Pelayanan 
Terpadu 
(PATEN) 

− Jumlah SDM 
− Ketersediaan 

anggaran 
 

− Dukungan 
dari SKPD 
terkait 

− Terbatasnya 
kualitas 
SDM 

− Terbatasnya 
anggaran 

− Terbatasnya 
data yang 
tersedia 

Penyusunan 
rencana dan 
program 
pembinaan 
administrasi, 
ketatausahaan dan 
rumah tangga 

− Ketersediaan 
data/informasi 

− Jumlah SDM 
− Ketersediaan 

anggaran  

− Dukungan 
dari 
berbagai 
pihak 

− Terbatasnya 
anggaran 

− Terbatasnya 
kualitas 
SDM yang 
menangani 
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Berdasarkan analisis tersebut, dapat dijabarkan beberapa permasalahan yang 

dihadapi oleh Kecamatan Denpasar Utara, antara lain :  

1. Anggaran/dana masih sangat terbatas,  

2. Secara kualitas sumber daya manusia yang menangani perlu ditingkatkan,  

3. Struktur organisasi dan tata laksana serta regulasinya masih belum efektif, sehingga 

perlu di evaluasi,  

4. Lemahnya pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan,  

5. Terjadinya tumpang tindih dalam penggaran program/kegiatan antara OPD terkait 

dengan Kecamatan, Kelurahan/Desa 

6. Lemahnya koordinasi kerjasama antara interen perangkat di kecamatan, OPD terkait, 

Kelurahan/Desa serta Masyarakat 

7. Kurangnya koordinasi antara OPD terkait dengan Kecamatan, Keluraha/Desa,  

8. Kurangnya sosialisasi, koordinasi dan monitoring Kecamatan,  

9. Minimnya aparatur pengolah data,  

10. Kurangnya penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah dalam 

mendukung program/kegiatan. 

 

3.2.  Telahaan Visi, Misi Kota Denpasar 

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 adalah :  

“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM 

KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN” 

Denpasar kreatif adalah “Denpasar Kota Hidup”, adalah kesadaran dinamis terhadap 

tiga daya. 1. sumber daya alam untuk mengunggah inovasi struktur, 2. sumber daya manusia 

untuk mengunggah dinamika kultur, 3. sumber daya spiritual untuk mengunggah kreasi 

aparatur.  

Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, 

pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, 

ketertiban dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, 

bermoral dan religius. Hal inilah Denpasar Berwawasan Budaya. 

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan religius 

kemampuan pemerdayaan, kesanggupan pelayanan dan perkembangan pembangunan. 

Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahter, bahkan 

bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. 

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 - 2021 yang menekankan wawasan 

budaya sesuai dengan visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan 

dalam Perda Kota Denpasar No. 1 Tahun 2009 yaitu : “Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi 

Tri Hita Karana” 
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Misi Pemerintah Kota Denpasar, dalam mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016 - 

2021 maka disusun Misi antara lain :  

1. Misi 1, yaitu : Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kebudayaan 

Bali, adalah mewujudkan Pemerdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan pemahaman 

Agama adalah memperkuat jati diri dan karakter kota bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Es, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat 

beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, 

menerapkan nilai-nilai luhur budaya bali sebagai bagian integral dan budaya bangsa, 

dan memiliki kebanggaan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan 

etik dalam pembangunan.  

2. Misi 2, yaitu : Pemerdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, 

adalah mewujudkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan dalam menunjang 

pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan 

daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada 

masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastic, menyediakan akses yang sama 

bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana 

ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.  

3. Misi 3, yaitu : Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang 

baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement), 

adalah mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah 

memperkuat perekonomian berbasiskerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-

masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan 

sistem produksi, distribusi dan pelayanan, mengedepankan pembangunan SDM 

berkualitas dan berdaya saing, meninggalkan penguasaan, pemanfaatan dan 

penciptaan iptek, pembangunan infrastruktur yang maju, serta reformasi di bidang 

hukum dan aparatur negara.  

 

3.3.  Telahaan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra OPD 

Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra OPD Camat Denpasar 

Utara ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas 

pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Camat Denpasar Utara terhadap sasaran 

Renstra K/L dan Renstra Kota Denpasar sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan 

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:  

1. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Camat Denpasar Utara telah 

berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kota Denpasar dan Renstra 

Kementerian/Lembaga (K/L),  
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2. apakah tingkat capaian kinerja Renstra OPD Camat Denpasar Utara 

melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Kota Denpasar atau Renstra 

Kementerian/Lembaga (K/L).  

 

 

3.4.  Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah  

3.4.1.  Administrasi Wilayah 

Kecamatan Denpasar Utara merupakan Wilayah Administrasi Kota Denpasar yang 

termuda, Kecamatan Denpasar Utara terbentuk tanggal 21 Pebruari 2006. Pembentukan 

Kecamatan Denpasar Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor : 12 Tahun 

2004. 

Kecamatan Denpasar Utara dari segi geografis terletak disisi utara Kota Denpasar 

dengan batas wilayah sebagai berikut :  

 Sebelah Utara  : Kecamatan Abiansemal- Kabupaten Badung, 

 Sebelah Selatan : Kecamatan Denpasar Barat, 

 SebelahTimur : Kecamatan Denpasar Timur, 

 Sebelah Barat  : Kecamatan Denpasar Barat. 

 

Luas Wilayah Kecamatan Denpasar Utara 31,12 km2/3.112,00 Ha (24,35 

persen)dengan ketinggian dari permukaan air laut 00 – 75 km2, yang terbagi menjadi 8 Desa 

dan 3 Kelurahan sebagai berikut : 

No Nama Luas (Ha) Persentase (%) 

1 Desa Dangin Puri Kaja 142,00 1,11 

2 Desa Dangin Puri Kangin 75,00 0,59 

3 Kelurahan Tonja 230,00 1,80 

4 Desa Dangin Puri Kauh 72,00 0,56 

5 Desa Pemecutan Kaja 385,00 3,01 

6 Kelurahan Ubung 103,00 0,81 

7 Desa Ubung Kaja 400,00 3,13 

8 Desa Dauh Puri Kaja 109,00 0,85 

9 Kelurahan Peguyangan 644,00 5,04 

10 Desa Peguyangan Kaja 536,00 4,19 

11 Desa Peguyangan Kangin 416,00 3,26 

(sumber data BPS Kota Denpasar, 2015) 
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3.4.2. Klimatologi 

Wilayah Kota Denpasar secara umum beriklim laut tropis yang dipengaruhi angin 

musim, yaitu musim kemarau dengan angin timur antara bulan juni sampai september, dan 

musim hujan dengan angin barat antara bulan september sampai maret dan diselengi musim 

pancaroba, dengan curah hujan berkisar antara 0 – 406 mm dan curah hujan yang paling 

tinggi terjadi pada bulan desember sebesar 406 mm. (sumber data BPS Kota Denpasar, 2015) 

 

3.4.3. Pemanfaatan Ruang Wilayah 

3.4.3.1. Perumahan dan permukiman  

Luas Wilayah Kota Denpasar menurut penggunaan tanah sebagian besar 

dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti jalan, permukiman, 

perkantoran dan lainnya. Luas lahan pertanian selama 5 tahun (2011 – 2015) 

berkurang seluas 124 Ha atau rata-rata berkurang pertahun seluas 24,8 Ha. Alih 

fungsi lahan pertanian baik lahan sawah maupun lahan pertanian bukan sawah 

sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti pekarangan, 

pemukiman dan jalan serta lainnya. (sumber data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultural 

2016) 

 

3.4.3.2. Perdagangan dan Jasa 

Kegiatan perdagangan dan jasa merupakan kegiatan yang terdiri dari 

kegiatan perdagangan (pasar, swalayan, mall, kelompok pertokoan, toko-toko, 

kawasan komersial bisnis lainnya) dan kegiatan jasa (perkantoran, swasta, 

perbankan, bengkel, salon, showroom, kursus dan lainnya). Pemanfaatan ruang 

untuk perdagangan dan jasa di Kecamatan Denpasar Utara 93,46 ha. 

 

3.4.3.3. Perkantoran Pemerintahan 

Pemanfaatan ruang untuk Pemerintahan di Kecamatan Denpasar Utara 

17,30 ha dengan pusat Kantor Kecamatan Denpasar Utara di daerah Jl. 

Mulawarman No. 1 Denpasar sebelah seletan Puskesmas III Denpasar Utara. 

Kantor Desa/Kelurahan tersebar di beberapa tempat di Wilayah 

Kecamatan Denpasar Utara, Perkantoran Desa Pekraman berupa Balai Banjar 

yang menjadi tempat pertemuan masyarakat yang tersebar di tiap Banjar di 

Kecamatan Denpasar Utara.  

 

3.4.3.4. Fasilitas Pendidikan 

Secara umum Kota Denpasar selain merupakan pusat kegiatan 

usaha/perdagangan, juga merupakan pusat pendidikan. Perkembangan Kota 

Denpasar yang begitu pesat dari segi industri, infrastruktur kota, sarana dan 
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prasaran pendidikan menyebabkan banyaknya masyarakat dari luar Provinsi, 

Kabupaten bahkan dari Mancanegara menempuh pendidikan baik formal maupun 

non-formal di Kota Denpasar.  

Khususnya Kecamatan Denpasar Utara yang berada dibagian utara Kota 

Denpasar, sudah memiliki berbagai fasilitas sarana dan prasarana pendidikan. 

Dapat dilihat dengan adanya berbagai fasilitas :  

− Perguruan Tinggi yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan Denpasar 

Utara,  

− Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) baik negeri 

maupun swasta, dengan jumlah SMA = 10 buah dan SMK =13 buah (sumber 

data Disdikpora Kota Denpasar Tahun 2013), 

− Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta, 

dengan jumlah 20 buah (sumber data : Disdikpora Kota Denpasar Tahun 

2013),  

− Pendidikan Sekolah Dasar (SD) baik negeri maupun swasta, jumlah 55 buah 

(sumber data : Disdikpora Kota Denpasar Tahun 2013) 

− Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini baik negeri 

maupun swasta berjumlah 74 buah (sumber data : Disdikpora UPT. Kecamatan 

Denpasar Utara Tahun 2015) 

− Pendidikan non-formal (lembaga kursus dan pelatihan). 

 

3.4.3.5. Fasilitas Kesehatan 

Dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa 

indikator yang dapat digunakan, seperti kondisi morbiditas, mortalitas dan status 

gizi. Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh multi faktor. Faktor 

kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana 

kesehatan sangat menentukan derajat kesehatan masyarakat.  

Derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan Denpasar Utara (sumber 

data : Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2011-2014), selanjutnya akan dijelaskan 

melalui Angka Kematian Bayi (AKB) dengan target MDGs 2015 (23/1.000 

Kelahiran Hidup), Angka Kematian Ibu (AKI) dengan target MDGs 2015 

(102/100.000 Kelahiran Hidup). Fasilitas kesehatan di Kecamatan Denpasar 

Utara terdiri dari :  

 Rumah Sakit Umum dan Swasta adalah sebagai berikut :  

− RSU. Bhakti Rahayu,  

− RSU. Surya Ubung, 

− RSB. Puri Bunda. 
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 Puskesmas I Denpasar Utara memiliki jumlah Puskesmas Pembantu 1 buah 

dan Puskesmas Keliling 1 buah. Puskesmas II Denpasar Utara memiliki 

jumlah Puskesmas Pembantu 2 buah dan Puskesmas Keliling 1 buah. 

Puskesmas III Denpasar Utara memiliki jumlah Puskesmas Pembantu 3 

buah dan Puskesmas Keliling 1 buah.  

 Jumlah Posyandu per Puskesmas di Kecamatan Denpasar Utara adalah 

sebagai berikut :  

− Puskesmas I Denpasar Utara berjumlah 31 buah, 

− Puskesmas II Denpasar Utara berjumlah 35 buah,  

− Puskesmas III Denpasar Utara berjumlah 51 buah. 

 

3.4.3.6. Fasilitas Peribadatan  

Dengan penduduk yang heterogen di Kecamatan Denpasar Utara terdapat 

berbagai fasilitas peribadatan dengan jumlah sebagai berikut :  

− Fasilitas peribadatan Agama Hindu berjumlah = 441 buah Pura (sumber data 

:  

Profil Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2011), 

− Fasilitas peribadatan Agama Islam berjumlah = 24 buah Masjid (sumber data 

:  

Profil Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2011), 

− Fasilitas peribadatan Agama Kristen Katolik/Protestan = 67 buah Gereja 

Protestan dan 4 buah Gereja Katolik (sumber data : Profil Kecamatan 

Denpasar Utara Tahun 2011),  

 

− Fasilitas peribadatan Agama Budha = 7 buah Wihara (sumber data : Profil  

Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2011) 

 

3.4.3.7. Fasilitas Rekreasi, Lapangan Olah Raga, Taman Kota dan Taman Bermain 

Fasilitas rekreasi, lapangan olah raga dan taman kota di Kecamatan 

Denpasar Utara keberadaannya tidak terlalu banyak. Lapangan Olahraga yang 

dapat digunakan untuk umum adalah Lapangan Lumintang, Taman Kota yang 

digunakan sebagai tempat rekreasi dan juga digunakan unuk tempat joging 

adalah Taman Kota yang berada di sebelah utara Lapangan Lumintang. 

 

3.4.4.  Kependudukan 

3.4.4.1. Jumlah Penduduk 
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Menurut registrasi penduduk di Kecamatan Denpasar Utara sesuai dengan hasil 

laporan kependudukan per kelurahan di kecamatan denpasar utara bulan Juni 2016 

adalah sebagai berikut :  

 

 

No Kelurahan/Desa 

Penduduk Bulan Juni 

L P Jumlah 

1 Desa Pemecutan Kaja 11.206 11.380 22.586 

2 Desa Dauh Puri Kaja 9.761 9.257 19.018 

3 Desa Ubung Kaja 12.566 11.266 23.832 

4 Kelurahan Ubung 5.018 2.951 7.969 

5 Kelurahan Peguyangan 6.233 5.861 12.094 

6 Desa Peguyangan Kaja 2.881 2.842 5.723 

7 Desa Peguyangan Kangin 6.695 6.536 13.231 

8 Kelurahan Tonja 7.692 7.366 15.058 

9 Desa Dangin Puri Kauh 3.662 3.561 7.223 

10 Desa Dangin Puri Kaja 5.782 4.853 10.635 

11 Desa Dangin Puri Kangin 3.967 3.831 7.798 

Jumlah Penduduk 75.463 69.704 145.167 

 

 

3.5.  Penentuan Isu-isu Strategis 

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi OPD Camat Denpasar Utara meliputi 

permasalahan dan tantangan yang terkait dengan menyelenggarakan tugas-tugas umum 

Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Kelurahan/Desa, Pembinaan Ketentraman dan 

Ketertiban Masyarakat, Pembinaan Kesejahteraan Rakyat, Pembinaan Pelayanan Umum, 

Penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah 

tangga. Untuk itu diperlukan skala prioritas untuk menangani berbagai permasalahan yang 

dihadapi, dimulai dengan mengidentifikasikannya secara rinci sesuai perkembangan riil yang 

terjadi.  

Berikut dijelaskan secara rinci berbagai permasalahan dan isu strategis yang 

berkembang di OPD Camat Denpasar Utara adalah sebagai berikut :  

1. Menyelenggarakan tugas-tugas umum Pemerintahan di Kecamatan dan 

Pembinaan Kelurahan/Desa  
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a) Dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum Pemerintahan di Kecamatan 

diperlukan reformasi birokrasi, dimana dlam reformasi birokrasi ini Pemerintah 

wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih 

mudah dan lebih baik. Untuk itu, kecamatan denpasar utara harus melakukan 

reformasi birokrasi dan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur, dan 

tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. 

Pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan 

reformasi pada bidang-bidang lain misalnya reformasi badan usaha daerah dan 

swasta serta lembaga-lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling 

menguntungkan dan bermanfaat. Permasalahan pembangunan reformasi 

birokrasi di Kecamatan Denpasar Utara adalah :  

− Pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien dan efektif, 

pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku 

seluruh jajaran aparat pemerintahan di semua tingkatan secara terpadu 

dan sistematik.  

− Selain itu upaya penataan ulang secara bertahap dan sistematis terhadap 

pemerintah daerah perlu terus dilakukan melalui penataan kelembagaan 

atau institusi yang efesien dengan tata laksana yang jelas (transparan), 

kapasitas SDM yang profesional, akuntabilitas tinggi kepada masyarakat 

dan pelayanan publik yang prima.  

− Permasalahan lainnya dalam konteks ini adalah mensinergikan antar 

lembaga pemerintah dan belum optimalnya sinergitas pemerintah dunia 

usaha dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.  

 

b) Pembinaan Kelurahan/Desa di Kecamatan Denpasar Utara lebih banyak 

diarahkan untuk memberikan dukungan terhadap kelancaran pelayanan 

operasional pemerintah Desa/Kelurahan. Upaya menggalang swadaya 

masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk turut aktif dalam pembangunan 

juga sebagaian tugas dari Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

Desa. Permasalahan pembangunan pemerdayaan masyarakat dan desa di 

Kecamatan Denpasar Utara adalah :  

− Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan, peran 

perempuan dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan 

desa/kelurahan masih perlu terus ditingkatkan, 

− Masih adanya ketidakberdayaan masyarakat disebabkan faktor ekonomi, 

rendahnya kapasitas SDM dan terbatasnya akses informasi, sarana, 

modal, pasar dan pelayanan,  



28 
RENSTRA 2016 – 2020 DENPASAR UTARA 

− Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemerdayaan masyarakat 

yang dilaksanakan antara pemerintah, pemprov, pemkab/pemkot dan 

desa/kelurahan.    

 

 

 

2. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 

a) Ketentraman dan ketertiban, upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum 

dan perlindungan masyarakat di Kecamatan Denpasar Utara meliputi : 1) 

Penanggulangan dan Penertiban Tuna Wisma, WTS, Gepeng, PKL dan Penduduk 

Penduduk Pendatang di Kecamatan Denpasar Utara meliputi kegiatan razia secara 

rutin, penindakan terhadap pelanggaran kebersihan dan ketertiban umum 

lainnya serta memulangka pelanggar ke Daerah asalnya yang bersinergi dengan 

Sat.Pol. PP Kota Denpasar, TNI dan Polri, 2) Penertiban dan pengawasan rekreasi 

hiburan umum, jasa dan sarana pariwisata di kecamatan denpasar utara meliputi 

sasaran usaha dan rekreasi hiburan umum, jasa dan sarana pariwisata didalam 

operasional maupun perijinan.  

Adapun permasalahan menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat di Kecamatan Denpasar Utara meliputi :  

− Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mematuhi Peraturan 

Daerah terutama berkaitan dengan keberadaan penduduk pendatang, dan 

yang berkaitan dengan ketertiban umum lainnya terutama di lingkungan 

Desa Pakraman/Kelurahan.  

− Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penertiban 

pelanggaran,  

− Koordinasi yang dilakukan antara Sat. Pol. PP  di Kecamatan dengan 

SKPD/Instansi terkait dengan Aparat Desa Adat/Pecalang, Kamtibmas 

masih perlu ditingkatkan. 

 

b) Kesatuan bangsa dan politik, upaya kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat dari 

dua aspek yaitu :  

1. Aspek Wawasan Kebangsaan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan 

serta keutuhan wilayah Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan sumber dari segala 

sumber hukum yang harus senantiasa menjiwai pola pandang, sikap, 

penghayatan dan perilaku seluruh Warga Negara Indonesia dalam hidup 

Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.  
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2. Aspek Politik yaitu substansi kebijakan politik dalam negeri diarahkan untuk 

memperkokoh kebaradaan NKRI dengan mengembangkan sistem praktek 

nasional yang demokratis, berkedaulatan rakyat, terbuka serta diarahkan 

guna membangun bangsa dan watak bangsa menuju Bangsa Indonesia yang 

maju, bersatu, demokratis, adil dan makmur.  

Adapun permasalahan yang masih dihadapi Kecamatan Denpasar Utara dalam 

upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan politik antara lain :  

− Masih perlunya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,  

− Masih perlunya pengembangan Wawasan Kebangsaan meliputi : 

peningkatan kesadaran bela negara, peningkatan koordinasi forum 

pembaruan kebangsaan, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai 

luhur budaya bangsa, sosialisasi wawasan kebangsaan, bintek 

peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama, bintek 

peningkatan nilai luhur budaya Bangsa,  

− Masih perlunya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan seperti : 

seminar peningkatan wawasan kebangsaan, fasilitas terhadap pelestarian 

ketahanan kreasi seni dan budaya, seminar peningkatan ketahanan 

kebangsaan bagi penganut aliran kepercayaan,  

− Masih perlunya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat 

(Pekat) meliputi : Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan 

minuman keras dan narkoba, penyuluhan berkembangnya praktek 

prostitusi, penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur,  

− Masih perlunya pendidikan politik masyarakat meliputi : verifikasi 

bantuan keuangan parpol, pendidikan politik pemilih pemula, 

pemerdayaan kelembagaan parpol, koordinasi forum-forum diskusi 

politik, pendidikan politik kepada organisasi massa.  

 

3. Pembinaan Kesejahteraan Rakyat  

a) Pertumbuhan Penduduk 

Pesatnya perkembangan perekonomian Kota Denpasar, merupakan daya 

tarik tersendiri hal ini menyebabkan tingginya arus migrasi ke Kota Denpasar. Hal 

ini juga yang menjadi penyebab terus meningkatnya jumlah penduduk di 

Kecamatan Denpasar Utara yang berdampak juga semakin tingginya tingkat 

kepadatan penduduk di Kecamatan Denpasar Utara.  

Isu strategis terkait dengan pengendalian kependudukan adalah 

pengendalian jumlah penduduk melalui pengawasan terhadap arus urbanisasi dan 

pengendalian penduduk melalui program KB (Keluarga Berencana).  
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b) Pertumbuhan Ekonomi 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menggambarkan keadaan 

perekonomian suatu daerah dimana dapat diketahui struktur dan tingkat 

pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, tingkat inflasi atau deflasi serta peranan 

masing-masing kegiatan ekonomi atau lapangan usaha. PDRB perkapita 

merupakan suatu ukuran yang dapat dijadikan cerminan kasar tentang 

kesejahteraan penduduk di suatu daerah.  

Isu strategis dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi diarahkan pada 

sektor ekonomi yang pertumbuhannya masih di bawah rata-rata pertumbuhan 

ekonomi, kontribusi pembentukan PDRB belum merata antar sektor baik 

berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan.   

 

c) Ketimpangan Pendapatan  

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan 

daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan 

ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan 

kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga 

kebutuhan pokok. Pembangunan ekonomi ini juga disinergikan dengan kebijakan 

Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Masterplan Percepatan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Millenium Development Goals 

(MDGs).  

Isu strategis dalam pengurangan ketimpangan pendapatan adalah 

pemerataan pembangunan wilayah sesuai dengan potensi unggulan wilayah 

kecamatan denpasar utara, pemerataan pembangunan jaringan infrastruktur, 

pemerataan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, pemerataan 

dan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, pemerataan dan 

pemenuhan sarana dan prasarana ekonomi lainnya.   

d) Kemiskinan 

Naiknya tingkat kemiskinan di Kecamatan Denpasar Utara merupakan 

dampak dari kenaikan tingkat inflasi yang tidak diikuti dengan peningkatan 

pendapatan masyarakat golongan pendapatan rendah. Isu strategis pengurangan 

kemiskinan adalah upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui :  

− pemberian bantuan baik berupa penguatan akses penduduk miskin dalam 

berusaha,  

− subsidi kesehatan,  

− pendidikan dan permodalan,  

− bantuan kesejahteraan lainnya.  
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e) Pemerataan pembangunan wilayah  

Pemerataan pembangunan daerah dimaksudkan menjamin bahwa 

pembangunan di segala bidang dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat 

secara berkeadilan antar - wilayah guna mencegah kesenjangan antar wilayah dan 

antar sektor. Pemerataan pembangunan tersebut merupakan hak bagi setiap 

masyarakat, sesuai rasa keadilan terhadap hak-hak pembangunan untuk 

masyarakat.  

Isu strategis dalam pemerataan pembangunan wilayah antara lain :  

− Pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai, untuk itulah 

pembangunan ekonomi Kota Denpasar sesuai dengan potensi wilayah 

masing-masing dengan mempertimbangkan zone wilayah pengembangan 

ekonomi daerah sesuai dengan RTRW,  

− Peningkatan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi perkebunan, 

peternakan, perikanan dan kelautan sesuai dengan konsep urban farming 

yang menekankan pembangunan pertanian yang berkelanjutan, ramah 

lingkungan, hemat lahan dan produktivitas yang tinggi serta terpadu sehingga 

mampu mencapai kedaulatan pangan,  

− Peningkatan pembangunan usaha kecil dan menengah serta koperasi dan 

lembaga keuangan mikro yang kompetitif, inovatif dan berdaya saing global.  

 

4. Pembinaan Pelayanan Umum 

a) Peningkatan pelayanan pendidikan 

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peranan penting, untuk itu 

dilakukan peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang 

meliputi penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, 

pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan.  

Isu strategis peningkatan pelayanan pendidikan adalah :  

− Peningkatan cakupan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan mulai 

tingkat usia dini, sd, smp dan sma,  

− Peningkatan ketersediaan ruang kelas bagi semua tingkatkan pendidikan 

sehingga terpenuhinya rasio jumlah siswa per kelas sesuai standar nasional,  

− Pemenuhan terhadap kebutuhan guru sesuai dengan kebutuhan sekolah,  

− Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yang berstandar pendidikan, 

mencukupi pemenuhan kebutuhan belajar mengajar serta berkualitas,  

− Pemenuhan terhadap kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik yang 

bersertifikasi sesuai dengan bidang studi.  
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b) Peningkatan pelayanan kesehatan  

Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan 

kualitas sarana dan prasarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, 

perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan 

ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin 

dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.  

 

Isu strategis berkaitan dengan kesehatan adalah :  

− Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan termasuk tenaga medis dan 

paramedisnya melalui peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat 

inap, penambahan kapasitas tempat tidur pasien di RS, peningkatan kualitas 

pelayanan dasar dan pengembangan ruang perawatan tanpa kelas dirumah 

sakit,  

− Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas yang 

terakreditas,  

− Pencapaian standar pelayanan di bidang kesehatan untuk seluruh lapisan 

masyarakat.  

 

c) Peningkatan pelayanan sosial  

1. Peningkatan pelayanan jaminan sosial  

Perlindungan sosial dan pelayanan dasar merupakan sebagian upaya 

yang dilakukan untuk memberi peluang sebesar-besarnya bagi Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat memiliki kapasitas 

mengelola berbagai resiko dalam pembangunan. Dukungan lebih lanjut 

dilakukan melalui berbagai kebijakan untuk memberdayakan diri, keluarga 

dalam penghidupan berkelanjutan.  

 

Isu strategis terhadap jaminan sosial di kecamatan denpasar utara 

adalah :  

− Peningkatan perlindungan sosial bagi pengembangan pemenuhan hak 

dasar dan lingkungan yang inklusif bagi kelompok masyarakat marjinal 

(penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, fakir miskin, 

ODHA, mantan narapidana, tuna sosial, korban kekerasan ekploitasi dan 

NAPZA) yang menghadapi resiko,  

− Perluasan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu 

dan rentan,  

− Asistensi sosial temporer berbasis individu, kelompok ataupun institusi 

yang tertata bagi kelompok masyarakat marjinal, penduduk korban 
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bencana alam, bencana sosial dan guncangan yang mendukung 

produktifitas kerja,  

− Pendampingan dan pelayanan sosial bagi penduduk kurang mampu dan 

rentan melalui rehabilitasi berbasis komunitas,  

− Akreditas lembaga kesejahteraan sosial serta sertifikasi dan peningkatan 

kapasitas SDM kesejahteraan sosial,  

− Peningkatan penduduk kurang mampu dan rentan yang masuk dalam 

cakupan skema jaminankesehatan nasional, baik melalui subsidi 

pemerintah pusat dan daerah, maupun kesepakatan mandiri.  

 

2. Peningkatan pelayanan ketenagakerjaan 

Tenaga kerja Indonesia baru bisa mengisi pangsa pasar kerja luar 

negeri yang tergolong rendah kualifikasinya, hal ini juga berdampak pada 

kualifikasi tenaga kerja yang berasal dari Kecamatan Denpasar Utara pada 

khususnya. Kedepan, tenaga kerja yang berasal dari Kecamatan Denpasar 

Utara dapat bersaing dalam mengisi pangsa pasar kerja luar negeri dengan 

kualifikasi yang lebih tinggi.  

Adapun Isu Strategis terhadap jaminan ketenagakerjaan di 

Kecamatan Denpasar Utara pada khususnya adalah :  

− Perluasan kesempatan kerja bagi penduduk kurang mampu dan rentan,  

− Peningkatan frekuensi dan cakupan sosialisasi terkait pentingnya 

jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh penduduk, khususnya 

penduduk pekerja formal,  

− Penyiapan pendidikan dan pelatihan untuk persyaratan calon pekerja 

minimal yang menjadi kualifikasi dipenuhi dalam bersaing di pangsa 

pasar luar negeri dengan kualifikasi yang lebih tinggi, agar dapat 

bersaing di pangsa pasar tenaga kerja Nasional maupun Internasional. 

 

3. Penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan 

rumah tangga 

a) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil  

Penduduk merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan suatu 

daerah. Untuk itu perlu suatu upaya dalam mengendalikan jumlah penduduk 

sehingga penduduk yang berkualitas untuk pembangunan dapat diwujudkan.  

Pengolahan data kependudukan, pemutahiran data, pengendalian mobilitas 

penduduk menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Adapun isu strategis 

kependudukan di Kecamatan Denpasar Utara antara lain :  
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− Masih kurangnya sebagian masyarakat terhadap pemahaman 

pentingnya pencatatan bagi kelahiran,  

− Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya administrasi 

kependudukan dan manfaat dokumen kependudukan,  

− Kurangnya SDM pengolahan data kependudukan di Kecamatan Denpasar 

Utara 

 

b) Perpustakaan dan kearsipan  

Perpustakaan, arsip dan dokumentasi merupakan urusan pemerintahan yang 

memiliki nilai yang sangat strategis. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pengelolaan arsip dan dokumentasi berbanding lurus dengan akuntabilitasnya.  

Adapun isu strategis di kecamatan denpasar utara dalam pengelolaan kearsipan 

dan dokumentasi adalah :  

− Belum lengkapnya norma, standar, prosedur dan kriteria dalam 

penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar pada 

umumnya dan di Kecamatan Denpasar Utara pada khususnya,  

− Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan 

kearsipan dan dokumentasi,  

− Belum optimalnya sinergisitas antara lembaga kearsipan daerah dengan 

perangkat daerah dalam hal pemasyarakatan kearsipan dan dokumentasi,  

− Belum memandainya sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan 

kearsipan dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. 
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BAB IV 

TUJUAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

4.1.  Visi Kota Denpasar  

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 adalah :  

“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM 

KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN” 

Denpasar kreatif adalah “Denpasar Kota Hidup”, adalah kesadaran dinamis terhadap 

tiga daya. 1. sumber daya alam untuk mengunggah inovasi struktur, 2. sumber daya manusia 

untuk mengunggah dinamika kultur, 3. sumber daya spiritual untuk mengunggah kreasi 

aparatur.  

Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, 

pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, 

ketertiban dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, 

bermoral dan religius. Hal inilah Denpasar Berwawasan Budaya. 

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan religius 

kemampuan pemerdayaan, kesanggupan pelayanan dan perkembangan pembangunan. 

Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahter, bahkan 

bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. 

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 - 2021 yang menekankan wawasan 

budaya sesuai dengan visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan 

dalam Perda Kota Denpasar No. 1 Tahun 2009 yaitu : “Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi 

Tri Hita Karana” 

 

4.2.  Tujuan Kecamatan Denpasar Utara 

a. Menguatkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan untuk 

mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keseimbangan sosial melalui mantapnya 

kehidupan beragama, lestarinya kebudayaan Bali dan berkembangnya pariwisata 

budaya, 

b. Berdayanya masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal untuk 

mewujudkan masyarakat yang kretaif dan mandiri melalui meningkatnya 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatnya kemampuan lembaga 

sosial keagamaan dan berkembangnya Denpasar sebagai Kota Cerdas dan 

Kreatif,  

c. Meningkatnya pelayanan public melalui tata kelola kepemerintahan yang baik 

berdasarkan penegakan supremasi hukum untuk mewujudkan keadilan melalui 

terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terciptanya 
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ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatnya potensi dan sumber 

pendapatan daerah, meningkatnya akses pemerataan, demokrasi dan kualitas 

pendidikan, meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan, meningkatnya kualitas 

hidup dan peran perempuan dalam perlindungan dan kesejahteraan anak, 

meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan anak, meningkatnya perlindungan 

dan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, kependudukan, keluarga 

berencana dan olahraga, pencegahan dan penanggulangan bencana, meningkatnya 

sarana dan prasarana dasar perekonomian, meningkatnya sarana perhubungan dan 

berkembangnya perumahan rakyat layak huni.  

 

4.3.  Sasaran Strategi Kecamatan Denpasar Utara  

Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan tersebut ditempuh 

melalui 4 (empat) sasaran strategi pokok pembangunan yaitu : 

a. Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali,  

b. Meningkatnya pemerdayaan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju 

Heritage City melalui penguatan potensi Pemerintah Kota Denpasar,  

c. Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik menuju kota cerdas,  

d. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan. 

 

4.4.  Arah Kebijakan Kecamatan Denpasar Utara  

Arah kebijakan pembangunan merupakan pencapaian lebih kongkrit dari strategi 

pembangunan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kecamatan denpasar utara, sebagai 

berikut : 

a. 1. Terjangkaunya pendidikan oleh semua lapisan masyarakat,  

b. Tertanggulanginya kemiskinan,  

c. Penyediaan jasa transportasi yang memadai,  

d. Melancarkan distribusi barang dan jasa,  

e. Mendorong pertumbuhan sektor-sektor daerah,  

f. Pemerdayaan Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA  
DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

5.1.  Pengertian Program  

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan 

dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai 

dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan 

strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke 

dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan 

Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-

2021. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk 

mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah 

ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. 

Program dan Kegiatan Renstra OPD Camat Denpasar Utara Tahun 2016 - 2021 tertuang 

selengkapnya pada table 5.1 
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Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja

dan Program Prioritas Program pada Awal

Pembangunan (outcome) RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase cakupan layanan 95% 95% 95% 95% 95% 97%

07 Pelayanan Adminis tras i  Perkantoran adminis tras i  perkantoran 5 ka l i 1 ka l i 3.649.864.712      1 ka l i 4.019.253.683      1 ka l i 4.421.179.051    1 ka l i 4.863.296.956        1 ka l i 5.349.626.652   

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana persentase cakupan sarana dan 90% 90% 91% 92% 93% 95%

Aparatur prasarana aparatur yang layak 

12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pakai 5 ka l i 1 ka l i 1.090.068.500      1 ka l i 1.353.525.350      1 ka l i 1.488.877.885    1 ka l i 1.637.765.674        1 ka l i 1.801.542.241   

26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan persentase pemahaman terhadap 80% 80% 85% 85% 86% 90%

12 Pembinaan Lomba Keluarga  Sadar Hukum peraturan perundang-undangan 5 ka l i 1 ka l i 16.201.500           1 ka l i 17.821.650           1 ka l i 19.603.815         1 ka l i 21.564.197             1 ka l i 23.720.616        

(Kadarkum) antara  Kecamatan Se-Kota  Denpasar mela lui  kadarkum

Program Pendidikan Anak Usia Dini persentase tingkat pemahaman masy 90% 91% 92% 93%

akan pentingnya PAUD

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat persentase pemahaman dan 75% 75% 80% 82% 90% 95%

28 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PKTP) pengetahuan masyarakat tentang 10 ka l i /3 Sekolah 2/3 Sekolah 18.626.700           2/3 Sekolah 20.489.370           2/3 Sekolah 22.538.307         2/3 Sekolah 24.792.138             2/3 Sekolah 27.271.351        

kesehatan masyarakat

29 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Lomba Kota  Sehat) 5 ka l i 1 ka l i 11.299.800           1 ka l i 13.179.320           1 ka l i 14.497.252         1 ka l i 15.946.977             1 ka l i 17.541.675        

22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular persentase pencegahan dan 80% 80% 85% 85% 85% 86%

07 Pemusnahan/karantina  Sumber Penyebab Penyakit penanggulangan penyakit 10 ka l i / 3 Kelurahan 2/3 Kelurahan 149.299.800         2/3 Kelurahan 175.229.780         2/3 Kelurahan 192.752.758       2/3 Kelurahan 212.028.034           2/3 Kelurahan 233.230.837      

Menular menular mela lui  foging

33 08 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman persentase pelaksanaan operas ional  80% 80% 85% 85% 86% 87%

08 Pemel iharaan Ja lan Lingkungan pemel iharaan l ingkungan dan 5 ka l i /11 desa/kel 1/11 desa/kel 304.516.332         1/11 desa/kel 841.578.965         1/11 desa/kel 925.736.862       1/11 desa/kel 1.018.310.548        1/11 desa/kel 1.120.141.602   

pemukiman di  kelurahan

21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah persentase masukan masyarakat yang 75% 75% 80% 82% 80% 85%

21 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan diakomodas i  da lam beri ta  acara  5 ka l i /11 desa/kel 1/11 desa/kel 25.557.000           1/11 desa/kel 32.550.700           1/11 desa/kel 35.805.770         1/11 desa/kel 39.386.347             1/11 desa/kel 43.324.982        

musrenbang

08 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan persentase peran serta  masyarakat - - - 75% 80% 85% 86%

dalam pengelolaan persampahan

15 Program Penataan Administrasi Kependudukan persentase ketaatan masyarakat 80% 80% 80% 80% 85% 90%

22 Pengendal ian Mobi l i tas  Penduduk Pendatang terhadap adm kependudukan 30 ka l i  / 3 kelurahan 6/3 kelurahan 223.061.850         6/3 kelurahan 279.520.335         6/3 kelurahan 307.472.369       6/3 kelurahan 338.219.605           6/3 kelurahan 372.041.566      

16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender persentase pemahaman masyarakat 80% 80% 825 84% 86% 88%

dan Anak thd pengrusutamaan gender dan anak

05 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan 5 ka l i 1 ka l i 6.694.500             1 ka l i 7.363.950             1 ka l i 8.100.345           1 ka l i 8.910.380               1 ka l i 9.801.417          

Anak

(1)

Kode

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah) Kondisi Kinerja pada

2016 2017 2018 2019 2020 akhir periode RPJMD
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19 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui persentase pemahaman masyarakat 75% 75% 76% 78% 80% 82%

kelompok Kegiatan di Masyarakat thd klp keg.masy 

01 Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi  dan Anak Mela lui 5 ka l i 1 ka l i 12.740.000           1 ka l i 14.014.000           1 ka l i 15.415.400         1 ka l i 16.956.940             1 ka l i 18.652.634        

Kelompok Kegiatan di  Masyarakat (Kota  Layak Anak)

02 Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi  dan Anak Mela lui 5 ka l i 1 ka l i 14.970.000           1 ka l i 16.467.000           1 ka l i 18.113.700         1 ka l i 19.925.070             1 ka l i 21.917.577        

kelompok Kegiatan di  Masyarakat (GSI)

03 Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi  dan Anak Mela lui 5 ka l i 1 ka l i 108.590.000         1 ka l i 119.449.000         1 ka l i 131.393.900       1 ka l i 144.533.290           1 ka l i 158.986.619      

Kelompok Kegiatan di  Masyarakat (Posyandu)

04 Lomba Bal i ta  Indones ia  (LBI) 5kal i /3 Puskesmas 1/3 Puskesmas 12.812.500           1/3 Puskesmas 16.733.750           1/3 Puskesmas 18.407.125         1/3 Puskesmas 20.247.838             1/3 Puskesmas 22.272.621        

21 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS persentase pemahaman tentang 85% 85% 85% 90% 90% 95%

termasuk HIV/AIDS penanggulangn narkoba dan HIV/AIDS

01 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk 5kal i / 3 Kelurahan 1/3 Kelurahan 64.058.000           1/3 Kelurahan 70.463.800           1/3 Kelurahan 77.510.180         1/3 Kelurahan 85.261.198             1/3 Kelurahan 93.787.318        

HIV/AIDS

21 Program Pemerdayaan Kelembagaan Kesejahteraan persentase peran serta  masyarakat 80% 80% 80% 85% 90% 95%

Sosial dalam pemberdayaan kelembagaan

04 Pengembangan Model  Kelembagaan Perl indungan Sos ia l kesejahteraan sos ia l 25kal i /11 Desa/Kel 5/11 Desa/kel 26.787.500           5/11 Desa/kel 34.746.250           5/11 Desa/kel 38.220.875         5/11 Desa/kel 42.042.963             5/11 Desa/kel 46.247.259        

05 Pembinaan Karang Taruna 30kal i /3 Kelurahan 6/3 Kelurahan 103.202.300         6/3 Kelurahan 127.022.530         6/3 Kelurahan 139.724.783       6/3 Kelurahan 153.697.261           6/3 Kelurahan 169.066.987      

17 Forum Aks i  Pramuka Kwarti r Ranting 5 Kal i 1 Ka l i 72.827.000           1 Ka l i 102.109.700         1 Kal i 112.320.670       1 Kal i 123.552.737           1 Kal i 135.908.011      

27 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Upaya 20 ka l i /3 Uks 4/3 UKS 32.330.000           4/3 UKS 35.563.000           4/3 UKS 39.119.300         4/3 UKS 43.031.230             4/3 UKS 47.334.353        

Kesehatan Masyarakat/UKS)

15 Program Pengembangan Nilai Budaya persentase pemahaman masyarakat thd 80% 80% 82% 85% 90% 95%

01 Pelestarian dan Aktual isas i  Seni  Budaya Daerah pengembangan ni la i  - ni la i  budaya loka l 5 Ka l i 1 Kal i 281.126.000         1 Ka l i 398.424.600         1 Ka l i 438.267.060       1 Ka l i 482.093.766           1 Ka l i 530.303.143      

20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga persentase pemahaman dan pemasyara- 80% 80% 80% 85% 86% 90%

03 Penyelenggaraan Kompetis i  Olahraga katan olahraga bagi  masy kelurahan 10 ka l i /3 kel 2/3 kelurahan 477.945.200         2/3 kelurahan 525.739.720         2/3 kelurahan 578.313.692       2/3 kelurahan 636.145.061           2/3 kelurahan 699.759.567      

17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan persentase pemahaman masy thd 75% 75% 75% 76% 77% 80%

03 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Ni la i -ni la i  Luhur wawasan kebangsaan 5 ka l i 1 ka l i 21.532.500           1 ka l i 23.685.750           1 ka l i 26.054.325         1 ka l i 28.659.758             1 ka l i 31.525.733        

Budaya Bangsa

15 01 Program pendidikan Kedinasan

01 Pendidikan dan Pelatihan Teknis 5 ka l i 1 ka l i 35.000.000           1 ka l i 60.500.000           1 ka l i 66.550.000         1 ka l i 73.205.000             1 ka l i 80.525.500        

02 Pendidikan dan Pelatihan Teknis  5 ka l i 1 ka l i i 20.000.000           -                           -                          -                              -                         

16 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur persentase pemahaman bagi  aparatur 85% 85% 86% 905 90% 95%

07 Bimtek Perangkat Kelurahan yang diberikan bimtek 5 ka l i 1 ka l i 22.704.800           1 ka l i 24.975.280           1 ka l i 27.472.808         1 ka l i 30.220.089             1 ka l i 33.242.098        
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17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun persentase tingkat partis ipas i  masyarakat 75% 75% 76% 80% 82% 85%

Desa dalam pembangunan yang tercatat da lam

05 Penyusuna Profi l  Desa/Kelurahan profi l  kelurahan 20 ka l i  / 3 kel 4/3 kel 38.964.800           4/3 kel 44.861.280           4/3 kel 49.347.408         4/3 kel 54.282.149             4/3 kel 59.710.364              

06 Pembinaan dan Perlombaan Kelurahan dan Desa  Eva luas i 5 ka l i /11 des/kel 1/11 desa/kel 47.313.000           1/11 desa/kel 52.044.300           1/11 desa/kel 57.248.730         1/11 desa/kel 62.973.603             1/11 desa/kel 69.270.963              

19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan persentase peningkatan peran perempuan 75% 75% 76% 78% 80% 82%

07 Pemerdayaan dan Kesejahteraan Keluarga  (PKK),(P2WKSS) mela lui  organisas i  PKK, UP2K, dan P2WKSS20/3 kelurahan 4/3 kelurahan 298.112.000         4/3 kelurahan 327.923.200         4/3 kelurahan 360.715.520       4/3 kelurahan 396.787.072           4/3 kelurahan 436.465.779            

dan (UP2K)

18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri persentase kebers ihan pedagang keci l 80% 80% 80% 85% 85% 86%

08 Peningkatan Kemampuan Pedagang Keci l  dan Menengah dalam peningkatan daya sa ing 5 ka l i /250 Pedagang 1/40 pedagang 60.665.000           1/45 pedagang 66.731.500           1/50 pedagang 73.404.650         1/55 pedagang 80.745.115             1/60 pedagang 88.819.627              

15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan persentase terkendal inya  keamanan dan 75% 75% 95% 76% 77% 80%

05 Penunjang dan Pelatihan Kegiatan Satl inmas kenyamanan l ingkungan 4 ka l i -                            1 ka l i 195.000.000         1 ka l i 214.500.000       1 ka l i 235.950.000           1 ka l i 259.545.000            

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan persentase tingkat pengembangan s is tem 100% 100% 100% 100%

Capaian Kinerja dan Keuangan pelaporan capaian kinerja  dan keuangan

05 Peningkatan Pengembangan Sis tem Pelaporan Capaian 4 ka l i -                            1 ka l i 7.000.000             1 ka l i 7.700.000           1 ka l i 8.470.000               1 ka l i 9.317.000                

Kinerja  dan Keuangan

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Pembangunan Sa luran Dra inase/Gorong-gorong 3 ka l i -                            -                           1 ka l i 226.000.000       1 ka l i 248.600.000           1 ka l i 273.460.000            

Program Lingkungan Sehat Perumahan persentase tingkat pemahaman 90% 91% 92% 93%

masyarakat terhadap l ingkungan sehat

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuanpersentase tingkat perl indungan 90% 91% 92% 93%

perempuan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan persentase tingkat pengelolaan 90% 91% 92% 93%

pertamanan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan persentase tingkat pengembangan 90% 91% 92% 93%

lembaga ekonomi  pedesaan

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan persentase tingkat kompeti ti f UKM 90% 91% 92% 93%

Kompetitif UKM

Program Peningkatan Disiplin Aparatur persentase tingkat dis ipl in aparatur 90% 91% 92% 93%

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik persentase tingkat pelayanan 90% 91% 92% 93%

7.246.871.294      9.023.967.763      10.152.364.539  11.167.600.993      12.284.361.093       
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5.2.  Indikator Kinerja 

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil 

indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes). Suatu indikator kinerja daerah 

dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian 

kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenan setelah 

program dan kegiatan prioritas ditetapkan.  

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan 

sasaran pembangunan daerah periode 2016 – 2021 yang telah direncanakan. Hal ini menurut 

adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.  

Indikator kinerja OPD Camat Denpasar Utara dapat dilihat Tabel. 5.2. dibawah ini  
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PD : KECAMATAN DENPASAR UTARA

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.20.1.20.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran persentase pemenuhan kebutuhan 100 %

pelayanan administrasi perkantoran

1.20.1.20.12.01.07 Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Denut Terpenuhinya penyiapan sarana dan prasarana100 % Tercapainya pelayanan yang berkualitas 100 %

kantor yang memadai

1.20.1.20.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan 100 %

Aparatur prasarana aparatur

1.20.1.20.12.02.12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Denut Terpenuhinya sarana dan prasarana 100 % Tercapainya pelayanan yang berkualitas 100 %

kantor yang memadai

1.20.1.20.12.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan persentase penataan peraturan 100 %

perundang-undangan

1.20.1.20.12.26.12 Pembinaan Lomba Keluarga Sadar Hukum Kec. Denut Pembinaan kadarkum 100 % tercapainya lomba kadarkum 100 %

(Kadarkum) antara Kecamatan Se-Kota Denpasar

1.20.1.20.12.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat

1.20.1.20.12.16.27 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Upaya Kec. Denut Pembinaan upaya kesehatan masyarakat 4/3 UKS tercapaianya kesehatan masyarakat 4/3 UKS

Kesehatan Masyarakat/UKS)

1.20.1.20.12.16.28 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PKTP) Kec. Denut Penanggulangan kanker terpadu paripurna 2/3 Sekolah tercapaianya kesehatan masyarakat 2/3 Sekolah

(PKTP)

1.20.1.20.12.16.29 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Lomba Kota Sehat) Kec. Denut Lomba kota sehat 1 kali tercapaianya kesehatan masyarakat 1 kali

1.02.1.20.12.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penanggulangan penyakit menular 2/3 Kelurahan

1.02.1.20.12.22.07 Pemusnahan/karantina Sumber Penyebab Penyakit Kec. Denut Pemusnahan/karantina penyakit sumber 2/3 Kelurahan tercapainya penanggulangan penyakit 2/3 Kelurahan

Menular penyakit menular menular

1.03.1.20.12.33 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman Pemeliharaan lingkungan dan pemukiman1/11 desa/kel

1.03.1.20.12.33.08 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kec. Denut Pemeliharaan jalan lingkungan 1/11 desa/kel tercapainya pemeliharaan lingkungan 1/11 desa/kel

yang berkualitas

1.06.1.20.12.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan pembangunan daerah 1/11 desa/kel

1.06.1.20.12.21.21 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Kec. Denut Musrenbang kecamatan dan kelurahan 1/11 desa/kel terlaksanya perencanaan pembangunan1/11 desa/kel

daerah

1.10.1.20.12.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Penataan administrasi kependudukan 6/3 kelurahan

1.10.1.20.12.15 Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang Kec. Denut Pengendalian mobilitas penduduk 6/3 kelurahan tercapainya administrasi kependudukan 6/3 kelurahan

yang baik

1.11.1.20.12.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Penguatan pangarusutamaan gender dan 1 kali

dan Anak anak

1.11.1.20.12.16.05 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Kec. Denut Sosialisasi pengarusutamaan gender 1 kali tercapainya penguatan pengarusutamaan 1 kali

Anak dan anak gender dan anak

Kode Lokasi
Program Kegiatan

Hasil Program

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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1.12.1.20.12.19 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui 

kelompok Kegiatan di Masyarakat kelompok kegiatan di masyarakat

1.12.1.20.12.19.01 Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kec. Denut Lomba kota layak anak 1 kali tercapainya kota layak anak yang 1 kali

Kelompok Kegiatan di Masyarakat berkualitas

1.12.1.20.12.19.02 Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kec. Denut Terbinanya kegiatan GSI pada kecamatan 1 kali tercapainya hasil lomba kegiatan 1 kali

kelompok Kegiatan di Masyarakat (GSI) denpasar utara GSI

1.12.1.20.12.19.03 Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kec. Denut Penyuluhan posyandu tingkat 1 kali tercapainya posyandu yang berkualitas 1 kali

Kelompok Kegiatan di Masyarakat (Posyandu) kecamatan

1.12.1.20.12.19.05 Lomba Balita Indonesia (LBI) Kec. Denut Lomba balita indonesia (LBI) tingkat 1/3 Puskesmas tercapainya kesehatan balita 1/3 Puskesmas

kecamatan

1.12.1.20.12.21 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Penanggulangan narkoba, penyakit sosial 1/3 Kelurahan

termasuk HIV/AIDS masyarakat (PSM) termasuk HIV/AIDS

1.12.1.20.12.21.01 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk Kec. Denut Penyuluhan narkoba, penyakit sosial 1/3 Kelurahan tertanggulanginya narkoba, penyakit sosial1/3 Kelurahan

HIV/AIDS masyarakat (PSM) ternasuk HIV/AIDS masyarakat (PSM) termasuk HIV/AIDS

1.13.1.20.12.21 Program Pemerdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Pemerdayaan kelembagaan sosial

Sosial

1.13.1.20.12.21.04 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan SosialKec. Denut Pembinaan pekerja sosial masyarakat 5/11 Desa/kel tercapainya pembinaan PSM 5/11 Desa/kel

Penunjang dan pelatihan kegiatan satlinmas Kec. Denut Pembinaan pekerja sosial masyarakat 3 Kelurahan tercapainya pembinaan PSM 3 Kelurahan

1.13.1.20.12.21.05 Pembinaan Karang Taruna Kec. Denut Pembinaan dan evaluasi karang 6/3 Kelurahan terbinanya karang taruna 6/3 Kelurahan

taruna

1.13.1.20.12.21.17 Forum Aksi Pramuka Kwartir Ranting Kec. Denut Jambore kwartir ranting pramuka 1 Kali tercapainya kualitas sumber daya manusia 1 Kali

tingkatan kecamatan yang berkarakter dan disiplin

1.17.1.20.12.15 Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian kebudayaan daerah 1 Kali

1.17.1.20.12.15.01 Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah Kec. Denut Pembinaan desa pakraman, sekaa 1 Kali tercapainya pelestarian kebudayaan 1 Kali

teruna, dharma santhi, parade ogoh-ogoh, daerah

kreatifitas seni, lomba utsawa dharma

gita dan pentas budaya

1.18.1.20.12.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan dan pemasyarakat olah raga 2/3 kelurahan

1.18.1.20.12.20.06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kec. Denut Kompetisi olahraga (Porkel dan Porkot) 2/3 kelurahan Tercapainya pembinaan dan pemasyarakat2/3 kelurahan

an olahraga

1.19.1.20.12.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan rasa nasionalisme kebangsaan 1 kali

1.19.1.20.12.17.03 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai LuhurKec. Denut kesadaran masyarakat akan nilai-nilai 1 kali tercapainya rasa nasionalisme kebangsaan 1 kali

Budaya Bangsa luhur budaya bangsa

1.21.1.20.12.16 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Peningkatan kualitas SDA

1.21.1.20.12.16.03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS DaerahKec. Denut Pemenuhan kualitas PNS 1 kali terpenuhinya pendidikan dan pelatihan 1 kali

teknis PNS Daerah

1.21.1.20.12.16.07 Bimtek Perangkat Kelurahan Kec. Denut Pelatihan SDA Kelurahan 1 kali tercapainya SDA yang berkualitas 1 kali
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1.22.1.20.12.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi masyarakat dalam

Desa membangun desa

1.22.1.20.12.17.05 Penyusuna Profil Desa/Kelurahan Kec. Denut Penyusunan profil kecamatan dan 4/3 kel tersusunnya profil kecamatan dan 4/3 kel

kelurahan kelurahan dengan baik

1.22.1.20.12.17.06 Pembinaan dan Perlombaan Kelurahan dan Desa EvaluasiKec. Denut Lomba kelurahan 1/11 desa/kel tercapainya peningkatan partisipasi 1/11 desa/kel

masyarakat membangun desa

1.22.1.20.12.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Pemerdayaan peran perempuan di 4/3 kelurahan

pedesaan

1.22.1.20.12.19.07 Pemerdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK),(P2WKSS)Kec. Denut pemerdayaan dan kesejahteraan keluarga 4/3 kelurahan peningkatan peran perempuan 4/3 kelurahan

dan (UP2K) (PKK), UP2K dan P2WKSS di pedesaan

2.06.1.20.12.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri pemerdayaan pedagang kecil dan 1/40 pedagang

menengah

2.06.1.20.12.18.08 Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan MenengahKec. Denut peningkatan kemampuan pedagang kecil 1/40 pedagang terlaksananya pasar rakyat 1/40 pedagang

dan menengah

1.01.XX.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Peningkatan pelaporan kinerja dan 4 kali

Capaian Kinerja dan Keuangan keuangan

1.01.XX.06.05 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kec. Denut Peningkatan pelaporan kinerja dan 4 kali tercapainya peningkatan kinerja 4 kali

Capaian Kinerja dan Keuangan keuangan dan pelaporan keuangan 

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Peningkatan saluran drainase/ 3 kali

Gorong-gorong gorong-gorong

Pembangunan Drainase/Gorong-gorong Kec. Denut Peningkatan saluran drainase/ 3 kali terlaksananya perbaikan drainase/ 3 kali

gorong-gorong gorong-gorong
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Perencanaan Strategis OPD Camat Denpasar Utara ini disusun sebagai penyempurnaan 

pedoman bagi Kecamatan Denpasar Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang 

bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang  

akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 – 2021.  

Meskipun Renstra OPD Camat Denpasar Utara ini disusun dengan memperhatikan 

kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan 

kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang 

sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, 

saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk 

melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra OPD Camat Denpasar Utara ini. 

Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra OPD Camat Denpasar Utara ini dan 

pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Kecamatan Denpasar Utara, dalam rangka 

mewujudkan  akuntabilitas kinerja dan apabila ada kekeliruan akan diadakan revisi/perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

 
 
 
 Denpasar, Agustus 2016 

 
 

 


