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                                        BAB   I 

 

P E N D A H U L U A N 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Dalam rangka penyelenggaraan  Pemerintahan Kecamatan Baturetno 

perlu disusun Rencana Kerja SKPD  Tahun 2020 yaitu suatu dokumen perencanaan 

SKPD satu tahun sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kecamatan Baturetno. 

Renja merupakan pedoman Pemerintah Kecamatan beserta perangkatnya dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan 

Masyarakat. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kecamatan Baturetno menyusun 

Rencana Kerja SKPD  tahun 2020  yang berisi kondisi dan permasalahan, Visi, Misi , 

Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan 

selama tahun 2020. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

 

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah 

Kecamatan Baturetno beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, 

pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan Masyarakat selama tahun 2020. 

Adapun yang menjadi tujuan adalah agar tersedia dokumen perencanaan   

yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja. 

 

C. Susunan Organisasi 

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Baturetno sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor  58 Tahun 2016, 

terdiri dari : 

D. Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari: 

a.Camat; 

b.Sekretariat, membawahi: 

1.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c.Seksi Tata Pemerintahan; 
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d.Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; 

e.Seksi Kesejahteraan Rakyat; 

f.Seksi Pelayanan Umum; 

g.Kelurahan, membawahi: 

1.Sekretariat; 

2.Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum; 

3.SeksiPemberdayaandanKesejahteraan Rakyat. 

h.Kelompok Jabatan Fungsional Sumber Daya Manusia 

 Dari Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Baturetno, terlihat 

komposisi Sumber Daya Manusia sebagai berikut : 

 

Tabel 1 

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN BATURETNO 

NO 
NAMA 

 
PANGKAT/ GOL 

PENDIDIKAN 

FORMAL 
JABATAN 

 

1. 

2. 

3.   

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

 

9 

10 

11 

 

12 

 

13 

 

 

Drs.Joko Wakuyo,SIP.M.Hum 

Suyatno,S,IP,MM 

Lilik Hendratno, SE 

Ismeidi S,ST.MT 

Mukino, SE 

Titik  Pertiwi M,SE 

Endang Purwaningsih, SP,MK 

 

Parmin 

 

Galing Priyanggo B,SE 

Sutiyarno 

Winardi 

 

Slamet Riyadi 

 

Pujianto 

 

 

Pembina TK.I (IV/b) 

Penata TK.I (IV/a) 

Penata Tk.I (III/d) 

Penata TK.I (III/d) 

Penata  ( III/d) 

Penata  (III/d) 

Penata (III/c) 

 

Penata  (III/c) 

 

Penata  (III/d) 

Pengatur  (II/d) 

Pengatur (II/c) 

 

Pengatur  (II/d) 

 

Pengatur ( II/c) 

 

 

S2  

S 2 

S1 

S1 

S1 

S1 

S2 

 

SMA 

 

S1 

SLTA 

SLTA 

 

SLTA 

 

SLTA 

 

 

Camat 

Sekcam 

Kasi Tapem 

Kasi PMD 

Kasi Kesra 

Kasi PU 

Kasubag Perencanaan 

dan keuangan 

Pengelola Data 

Pelayanan 

Pengadministrasi Umum 

Pengadministrasi Umum  

Pengelola Administrasi 

Pemerintahah 

Pengadministrasi 

Pemerintahan 

Pengelola Bahan 

Perencanaan 
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14 

15 

 

Imam Muhsin 

Gina Setiyati 

Pengatur ( II/c) 

Pengatur ( II/c) 

 

SLTA 

SMA 

Bendahara Pengeluaran 

Pengadministrasi Umum 

 

 

Sumber : Data Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Baturetno Tahun 2019 

 

 

E. Aset Tetap 

 Sarana dan Prasarana yang ada di Kantor Camat Baturetno  yang 

merupakan aset tetap adalah sebagai berikut : 

1. Tanah  seluas : 8318  m2 

2. Pendopo 125  m2 

3. Rumah Dinas dan Ruang Kerja camat luas 151  m2 

4. Sekretariat  dengan luas 160  m2 

5. Ruang Paten&Rang rapat Setya Negara dengan luas 120 m2 

6. Kamar Mandi dengan luas 6 m2 

7. Gedung PKK dengan luas 45 m2 

8. Ruang Komputer dengan luas 30 m2 

9. Gudang dan dapur dengan luas 64 m2 

10. Perlengkapan Kantor 

 Komputer sebanyak  10  unit 

 Laptop/Notebook sebanyak 7 unit 

 Printer sebanyak   8  unit 

 Televisi sebanyak 2 buah 

 Telephone sebanyak 1 unit 

F. Lingkungan Strategis yang berpengaruh 

 Dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD mengacu kepada Induknya yaitu 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021, maka dalam 

agenda pembangunan daerah untuk mewujudkan visi dan misi perlu penanganan 

berbagai permasalahan pokok yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu : 

1. Pembangunan ekonomi daerah berbasis pengelolaan hasil pertanian (dalam arti 

luas), melalui pengembangan industri pengolahan,perluasan pemasaran hasil 

melalui sektor perdagangan, jasa dan pariwisata untuk mengurangi tingkat 

kemiskinan Kabupaten Wonogiri. 
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2. Pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, pendidikan , papan, dan pangan 

didukung pengembangan sarana prasarana daerah, dan pembangunan sosial 

budaya kemasyarakatan dan tata pemerintahan untuk mengurangi tingkat 

kemiskinan Kabupaten Wonogiri. 

3. Pengembangan tata pemerintahan dan hubungan antara pemerintah, dunia usaha 

dan masyarakat berlandaskan prinsip transparan (prinsip transparancy) 

,akuntabel (prinsip accountability).responsibel (prinsip responbility) dan adil 

(prinsip fairness) untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. 

Keberhasilan penanganan permasalahan pokok tersebut di Kecamatan Baturetno akan 

di pengaruhi oleh : 

1. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan dinamis. 

2. Tersedianya potensi sumber daya alam yang memadai. 

3. Masyarakat yang memiliki etos kerja dan semangat gotong royong yang tinggi. 

4. Kualitas sumber daya aparatur di tingkat kecamatan maupun desa dan masyarakat. 

5. Kondisi geografis wilayah kerja kecamatan Baturetno terdiri 13 desa, dimana 

sebagian besar berupa tanah tadah hujan , tanah genangan Waduk Gajah Mungkur 

dan lahan kering.serta pegunungan 

  

Oleh karena itu, prioritas pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan 

Baturetno adalah pada bidang Pembangunan Ekonomi daerah berbasis pengelolaan 

hasil pertanian (dalam arti luas), melalui pengembangan industri pengolahan, 

perluasan pemasaran hasil melalui sektor perdagangan, jasa dan Peningkatan Sumber 

Daya Manusia untuk mengurangi tingkat kemiskinan . 
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                                                              BAB II 

                                               GAMBARAN UMUM 

  

A.Geografis 

 

Kecamatan Baturetno dengan luas daerahnya 8910,38 Ha pada umunya 

terdiri dari  tanah datar dan sebagian pegunungan khususnya bagian selatan dengan 

ketinggian antara 136 – 151 di atas permukaan laut dengan batas –batas wilayah 

sebagai berikut:     

-     Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan  Nguntoronadi   

-    Sebelah Barat  berbatasan dengan Kecamatan Eromoko 

 -    Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Giriwoyo 

     -    Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batuwarno 

 

B. Kedudukan dan Wilayah Administrasi Pemerintahan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 58 Tahun 

2016, Kecamatan Baturetno sebagai salah satu kecamatan di Wonogiri merupakan 

perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 94 Tahun 

2016 Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan 

pemerintah yang dilimpahkan dari Bupati di wilayah kerjanya, dan dalam 

melaksanakan tugasnya tersebut, kecamatan mempunyai fungsi : 

1 

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 

b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 

d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah 

di Kecamatan; 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan; 

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak 

dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Secara Administratif Kecamatan Baturetno mengkoordinasian 13 Desa yaitu Desa 

Baturetno, Desa Watuagung, Desa Balepanjang, Desa Gambiranom, Desa 

Glesungrejo, Desa Belikurip, Desa Temon, Desa Talunombo, Desa Sendangrejo, 

Desa Boto , Desa  Kedungombo , Desa Saradan dan Desa Setrorejo. 

 

C. VISI DAN MISI     

1. VISI 

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi 

pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipasi, 

inovatif serta produktif. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 Visi Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri adalah “MEMBANGUN WONOGIRI SUKSES, BERIMAN, 

BERBUDAYA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN DEMOKRATIS “. 

Mengacu Visi tersebut maka visi Pemerintah Kecamatan Baturetno adalah : 

“Mewujudkan Kantor Camat Baturetno sebagai ”TERWUJUDNYA TATA KELOLA 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN YANG BAIK DIKECAMATAN BATURETNO 

KABUPATEN WONOGIRI”. 

2.  MISI 

Misi menurut Undang –undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional , khususnya Pasal 1 angka 13 adalah 

rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi 

atau rumusan mengenai hal-hal yang diyakini dapat mewujudkan visi 

Berdasarkan pengertian diatas Misi Kecamatan Baturetno adalah sebagai berikut : 

1) Menyelenggarakan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan dan    

       kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang             

berlaku. 

2) Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pemerintah kecamatan serta    

desa . 

3) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah kepada peningkatan 

perekonomian masyarakat, penanggulangan kemiskinan serta upaya 

pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 

4) Melaksanakan kegiatan – kegiatan kemasyarakatan dalam rangka 

meningkatkan keimanan, ketaqwaan serta akhlak mulia masyarakat serta 

kerukunan dan kualitas peribadatan semua umat beragama. 
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D. FAKTOR – FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 

1. Potensi Sumber Daya Manusia pemerintah kecamatan yang memiliki 

kemampuan individu secara professional dalam tugas pokok dan fungsinya. 

2. Potensi wilayah yang merupakan daya dukung dalam pelaksanaan tugas 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

3. Sistem yang berjalan secara kondusif . 

4. Pelaksanaan sistem sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

5. Kebijakan Pemerintah Daerah. 

6.    Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan daerah guna mewujudkan tata  

       pemerintahan yang baik ( GOOD GOVERNANCE ) 
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BAB   III 

PROGRAM  DAN  KEGIATAN 

  

A. Kebijakan Umum 

Untuk melaksanakan misi maka ditetapkan Kebijakan Umum sebagai 

berikut : 

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang memegang teguh prinsip tata 

pemerintahan yang baik (Good Governance} 

2. Memberdayakan segenap potensi masyarakat dan sektor swasta dalam proses 

Pembangunan. 

3. Mengarahkan segenap program Pembangunan bagi kepentingan  dan 

kebutuhan  masyarakat  

 

B. Program  dan Kegiatan 

                   Berdasarkan Gambaran Umum Kecamatan, selanjutnya untuk 

mewujudkan Visi, Misi dilandasi strategi tersebut maka perlu disusun  program 

dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2020  sebagai berikut :  

 

     Sesuai dengan MISI PERTAMA yaitu menyelenggarakan tugas-

tugas pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan sesuai   dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku , dengan kegiatan Strategis yaitu : 

 

1. Melaksanakan tertib administrasi  Pemerintahan Kecamatan , Desa dan     

Kelurahan. 

a. Permasalahan 

    Pelaksanaan sistem pemerintahan Kecamatan Baturetno dan  Desa  secara 

umum sudah cukup baik, namun sesuai dengan dinamika  dan tuntutan 

perundang-undangan yang berlaku masih perlu penyesuaian kearah yang 

lebih baik. 

b. Sasaran  

 Diterapkannya sistem Pemerintahan Kecamatan  dan Desa  

c. Kebijakan  

 Berdasarkan permasalahan pokok diatas maka kebijakan yang diterapkan       

adalah sebagai berikut : 

1). Penciptaan suasana kondusif di lingkungan kantor Kecamatan Baturetno 

. 
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2), Peningkatan kegiatan evaluasi dan monitoring program Pembangunan  

mulai dari perencanaan,      proses pelaksanaan dan out putnya. 

 

d. Program dan Kegiatan 

Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatannya adalah  

sebagai berikut : 

1)   Program    Peningkatan  Kinerja  pegawai   Kecamatan   dan       Desa 

dengan kegiatan : Pembinaan staf dan   koordinasi     dengan Dinas 

Instansi Kecamatan dan Desa . 

2). Program Peningkatan tertib administrasi Pemerintahan dengan         

kegiatan : menertibkan semua tugas pemerintahan. 

 

2.  Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat   

a. Permasalahan 

Sesuai dengan perkembangan dan peningkatan pengetahuan masyarakat 

maka tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya surat-surat 

keterangan, KTP,KK dan surat ijin dan lainya membutuhkan penanganan 

yang prima.Blangko KTP yang terbatas membuat proses pencetakan KTP 

terhambat. 

b. Sasaran 

Terselesaikannya semua kebutuhan surat-surat yang diperlukan 

 masyarakat. 

c. Kebijakan 

Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat . 

d. Program dan Kegiatan 

 Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatannya adalah : 

 Program layanan KTP,KK,Perijinan,SKCK,ijin tebang dan surat lainya 

dengan pelayanan yang cepat,ramah dan prima,mengeluarkan SUKET 

(Surat Keterangan) sebagi pengganti KTP sementara. 

 

 Sesuai dengan MISI KEDUA  yaitu : Meningkatkan Sumber Daya 

Manusia aparatur Pemerintah Kecamatan , Desa dan Kelurahan.dengan kegiatan 

Strategis yaitu : 
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1. Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan pendidikan 

formal dan non formal. 

a. Permasalahan 

Sesuai dengan dinamika pembangunan dan tuntutan masyarakat untuk 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya  maka diperlukan aparatur 

yang berkualitas. 

b. Sasaran  

Tercapainya kualitas aparatur untuk melanjutkan jenjang yang lebih 

tinggi. 

c. Kebijakan 

Peningkatan kualitas aparatur pemerintah Kecamatan Baturetno untuk 

meningkatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

d. Program dan Kegiatan 

    Memotivasi aparatur Pemerintahan untuk melanjutkan ke jenjang    

pendidikan Strata 1 (satu ) dan Strata 2 (dua). 

 

2. Meningkatkan kerjasama yang baik serta kecakapan individu  aparatur 

Pemerintah. 

 a.  Permasalahan 

 Dengan semakin besarnya tuntutan perundang-undangan  dan tuntutan   

masyarakat akan pelayanan yang cepat dan tepat  serta pelaksanaan 

Pembangunan maka diperlukan kerjasama yang dinamis. 

 b. Sasaran 

Tercapainya kerjasama antar aparatur pemerintah  Kecamatan , Dinas, 

Desa dan Kelurahan. 

c.  Kebijakan. 

Berdasarkan permasalahan pokok diatas maka kebijakan yang ditetapkan 

adalah Peningkatan kerjasama aparatur Pemerintah Kecamatan, Dinas, 

Desa dan Kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

d. Program dan Kegiatan. 

Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatannya adalah : 

1). Peningkatan Kerjasama dengan memotivasi pegawai di setiap unit 

kerja dan pembinaan perangkat Desa Kelurahan serta BPD. 

2).  Peningkatan pelayanan kepada masyarakat . 
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Sesuai dengan MISI KETIGA yaitu : Melaksanakan kegiatan 

pembangunan yang mengarah kepada peningkatan perekonomian masyarakat, 

penanggulangan kemiskinan serta upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat 

dengan kegiatan Strategis yaitu : 

 

           1.      Menanggulangi Kemiskinan 

                     a.   Permasalahan 

Kemiskinan di Kecamatan Baturetno Kebanyakan melanda 

masyarakat petani, hal   ini disebabkan karena rendahnya kepemilikan 

lahan, produktifitas rendah sehingga pendapatan rendah. Implikasinya 

adalah rendahnya kemampuan  mengkonsumsi gizi cukup, kurangnya 

akses kesehatan dan pendidikan   serta rendahnya kemampuan 

membangun rumah sehat. 

        b.  Sasaran 

              Tercapainya penurunan penduduk miskin dan peningkatan perkapita. 

          c.  Kebijakan 

               Berdasarkan permasalahan pokok dan sasaran diatas maka kebijakan    

               yang  akan ditetapkan sebagai pedoman merumuskan program kegiatan  

               yaitu    :  

                           1).  Pemenuhan    hak  masyarakat     miskin     atas    pangan,  layanan    

kesehatan,    layanan Pendidikan,   perumahan   yang   layak     dan 

sehat, Pekerjaan   dan  pengembangan usaha .  

          2)    Peningkatan akses masyarakat miskin atas air bersih 

          3)    Pengendalian Pertumbuhan Penduduk 

       4)  Peningkatan akses masyarakat miskin atas pengelolaan sumber            

daya  alam     dan lingkungan hidup. 

5)    Peningkatan Pembangunan Infrastruktur wilayah pada daerah   

 kantong   kemiskinan.  

         d.  Program dan Kegiatan 

         Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatan  Strategis 

         adalah :    

   1). Program ketahanan pangan dengan Kegiatan  :  memfungsikan             

pasar, lumbung    pangan  , memberikan  bantuan bahan   makanan 

pokok (beras} dan bibit tanaman pangan.dan memfasilitasi pupuk 

       bagi  masyarakat miskin.  

2). Program pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin dengan 

Kegian     Pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas, Rawat inap 
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dan Puskesling, serta rujukan pelayanan di kelas III  Rumah Sakit. 

Pengembangan Posyandu, Polindes , Pos Obat Desa. 

3)  Program Pelayanan Pendidikan masyarakat Miskin dengan Kegiatan 

Memberikan beasiswa, penarikan siswa putus sekolah SD/MI dan 

lulusan SD/MI 

4)   Program     Usaha     Masyarakat      Miskin     dengan     Kegiatan 

Memberdayakan  sosial ekonomi keluarga melaui Usaha Ekonomi 

Produktif, Kelompok Usaha Bersama, UP 2 K. 

5) Program peningkatan kualitas Pemukiman Masyarakat Miskin 

dengan Kegiatan Bantuan stimulan pemugaran rumah..  

6)  Program Keluarga Kecil Berkualitas dengan Kegiatan menyediakan 

alokon, Advokasi dan Konseling /KIE 

7)  Program Peningkatan sarana perekonomian desa, seperti  pasar 

desa..  

 

        2.. Menumbuhkan Perekonomian berbasis Ekonomi Kerakyatan 

    a.  Permasalahan 

                          Perekonomian Kecamatan Baturetno ditopang oleh Usaha Mikro , 

kecil dan Menengah yang berbasis pertanian, kurang pengetahuan   dan 

ketrampilan. Disamping itu terbatasnya permodalan dan manajemen   

rumah tangga.   

            Walaupun semua RT telah terbentuk Koperasi RT namun   

  secara kualitas   masih dijumpai permasalahan terutama lemahnya  

  pengelolaan organisasi.     

b   Sasaran 

 Tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu    

  ekonomi   kerakyatan terutama Koperasi dan UKM . 

c. Kebijakan  

     Berdasarkan permasalahan pokok diatas maka ditetapkan kebijakan     

sebagai    berikut  :  

   1). Pengembangan Usaha Kecil Menengah 

                             2). Pemberdayaan Koperasi  

             d.  Program dan Kegiatan 

                  Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatan strategis guna  

                     menumbuhkan    perekonomian berbasis kerakyatan adalah sebagai 

berikut : 

                  1). Program peningkatan kualitas Koperasi dengan kegiatan : 
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                        Pelatihan, Pemupukan Modal, Pengembangan jaringan.usaha antar  

                        koperasi. 

                  2)  .Program Pemberdayaan usaha skala Mikro dengan kegiatan : 

                        Pelatihan,   bantuan permodalan. 

 

         3.  Meningkatkan akses  Masyarakat terhadap pelayanan Pendidikan  

              a   Permasalahan 

                   Kurangnya partisipasi masyarakat   dalam    Pendidikan   Formal      

tingkat SLTP/SLTA dan PT,karena rendahnya   kemampuan   ekonomi  

,sementara pemerintah terkendala untuk menyediaanpendidikan yang 

murah, merata dan berkualitas. Sedangkan Pendidikan Non Formal  

dihadapkan pada kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan    

pengetahuan,angka buta huruf   tinggi, minat baca rendah. 

              b. .Sasaran 

       Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan yang ditandai dengan  

nurunnya angka buta huruf dan peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam Pendidikan. 

              c. .Kebijakan. 

   Berdasarkan permasalahan diatas maka ditetapkan kebijakan sebagai  

    berikut:  

   1)   Pemantapan Wajar pendidikan Dasar 9 tahun 

   2)   Penurunan jumlah penduduk Buta aksara 

   3)   Perluasan pendidikan usia dini 

. 4)   Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pembangunan   

         Pendidikan 

            d.  Program dan Kegiatan  

                 Berdasarkan kebijakan diatas maka Program dan Kebijakan Strategis 

                 adalah sebagai berikut  : 

                           1)   Program Pendidikan Usia Dini dan wajar 9 tahun dengan kegiatan : 

                                 Pengembangan kelompok PAUD ,TK dan peningkatan   kualitas  

                                 pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs. 

                           2)   Program Pendidikan Non Formal dengan kegiatan :  peningkatan  

                                 kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya pendidikan Non   

                                 Formal. 

 

4. Meningkatkan akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan       

a.  Permasalahan 
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Walaupun derajat kesehatan masyarakat Baturetno tergolong baik 

namun masih kurang  sartana dan prasarana serta jangkauan layanan 

terhadap penduduk, menurunnya kegiatan Posyandu, Pos obat Desa dan 

Kader Kesehatan. 

 b.   Sasaran 

       1). Meningkatnya Angka Harapan Hidup 

       2). Menurunnya Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu , Ang ka    

       Kelahiran ,Angka balita kurang gizi. 

                     c.    Kebijakan 

1) .Peningkatan kualitas kesehatan dan jejaringnya 

 2). Peningkatan kesehatasn lingkungan dsn piols hidup sehat    

masyarakat. 

 3). Pengembangan jaminan Kesehatan bagim penduduk miskin 

 4)  Peningkatan Kesehatan keluarga dan perbaikan Gizi Masyarakat 

             d.   Program dan Kegiatan 

                             Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatan adalah   

                              sebagai  berikut : 

1) Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

2) Program Lingkungan sehat 

3) Program upaya kesehatan masyarakat 

4) Program pencegahan dan pemberantasan penyakit 

5) Program perbaikan gizi massyarakat    

 

5. Meningkatkan hasil produksi pertanian, holtikultura, dan 

peternakan 

a. Permasalahan 

Sebagiam besar penduduk Kecamatan Baturetno menggantungkan 

hidupnya di sektor pertanian dan ternyata belum mampu 

meningkatkan kesejahteraan penduduk. Hal ini disebabkan karena 

daya dukung lahan yang produksinya rendah dan terjadi ketidak 

seimbangan antara harga beli sarana produksi dan hasil panen. 

b. Sasaran 

1). Tercapainya peningkatan hasil produksi pertanian tanaman pangan 

dan   palawija dengan alat pertanian modern dan bibit unggul.. 

2).  Tercapainya peningkatan hasil produksi peternakan. 

c. Kebijakan 
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Berdasarkan permasalahan pokok diatas maka kebijakan yang 

ditetapkan adalah : 

1). Revitalisasi penyuluhan petani dan peternak. 

2). Penguatan lembaga pertanian di pedesaan untuk meningkatkan 

akses  petani terhadap sarana produksi. 

3).  Peningkatan populasi hewan dan pangan hewani. 

d.   Program dan kegiatan 

   Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatanya adalah : 

   1). Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan strategis yaitu :   

intensifikasi pertanian, meningkatkan distribusi pangan,  

meningkatkan kualitas pasca panen dan pemanfaatan teknologi 

pertanian. 

2)  Pengembangan       sumberdaya     Peternakan     dengan       

kegiatan : pemberdayaan     kelompok     peternak,  meningkatkan 

kerjasama pola gaduhan ternak pemerintah, peningkatan 

Inseminasi Buatan, kesehatan ternak. 

 

6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur  wilayah 

a. Permasalahan 

 Kualitas infrastruktur transfortasi (jalan) dan saluran irigasi sangat 

berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian , utamanya jalan poros desa 

belum semuanya berkualitas baik dan juga beberapa saluran irigasi yang 

perlu perbaikan serta ada Desa yang kesulitan air bersih kalau musim 

kemarau. 

b. Sasaran 

Tercapainya peningkatan daya saing infrastruktur wilayah yang ditandai 

dengan : 

1).  Meningkatnya jalan Kecamatan yang berkondisi baik 

2)   Meningkatnya jalan poros Desa yang layak dilewati roda empat 

3)   Meningkatnya saluran irigasi yang berkondisi baik 

c. Kebijakan 

Berdasarkan permasalahan diatas maka kebijakan yang ditetapkan adalah :  

1).  Peningkatan pembangunan jalan Poros Desa dan hubungan antar desa. 

2)   Pengendalian daya air untuk penanggulangan banjir dan rehabilitasi   

saluran irigasi yang rusak 

d. Program dan kegiatan  

 Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatannya adalah :  



 16 

1) Program peningkatan perbaikan jalan poros desa dengan melibatkan 

swadaya masyarakat memperbaiki jalan desa dengan cara dirabat 

atau pengerasan dengan semen dan rehabilitasi jembatan yang rusak.. 

2)  Program pengelolaan irigasi dengan kegiatan rehabilitasi jaringan 

irigasi yang rusak.  

 

Sedangkan MISI KEEMPAT atau yang terakhir adalah : Meningkatkan 

kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan keimanan , 

ketaqwaan, serta akhlak mulia masyarakat serta kerukunan dan kualitas 

peribadatan semua umat beragama dengan kegiatan Strategis yaitu : 

 

1. Meningkatkan keimanan ,ketaqwaan serta akhlak mulia masyarakat 

melalui  peningkatan kerukunan dan kualitas peribadatan semua umat 

beragama 

a. Permasalahan 

Berubahnya orientasi yang cenderung materialistis dan pembangunan 

saat ini cenderung kearah pembangunan  jasmani bukan rohani . 

Sedangkan pembinaan akhlak cenderung kurang, selain itu sebagian 

kelompok cenderung ekslusif dalam hubungan intern umat beragama 

maupun ekstern antar umat beragama. 

b.  Sasaran 

Meningkatnya keimanan ,dan ketaqwaan dan akhlak mulia masyarakat 

dan terpeliharanya kerukunan umat beragama serta kualitas tempat 

peribadatan umat beragama. 

 c.   Kebijakan 

    Berdasarkan permasalahanpokok diatas maka kebijakan yang ditempuh 

sebagai berikut : 

    1) Peningkatan kualitas pemahaman dan penghayatan serta pengamalan 

ajaran agama. 

2). Peningkatan kualitas fasilitas ibadah  dengan akses yang sama bagi 

setiap pemeluk agama. 

3). Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial dalam kelompok-

kelompok keagamaan dan kerjasama antar umat beragama. 

d . Program dan Kegiatan 

       Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatan strategisnya  

        adalah: 
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      1).  Program     Peningkatan     Pengamalan    Agama  dengan kegiatan : 

meningkatkan    pemahaman   dan  pengamalan  ajaran Agama yang 

dipelopori   aparatur   Pemerintah   Kecamatan, Desa dan Kelurahan 

dan memberdayakan Lembaga Sosial Keagamaan. 

2).  Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dengan kegiatan 

:melaksanakam   silahturahmi  kerukunan   dan   dialog antar umat 

beragama, membentuk dan memberdayakan Forum Komunikasi 

Kerukunan Antar umar Beragama. 

 

       2.  Meningkatkan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat   

            Secara  Dinamis 

a. Permasalahan 

     Suksesnya pembangunan daerah dipengaruhi oleh terpeliharanya stabilitas 

kamtibmas. Walaupun Kecamatan Baturetno merupakan daerah yang 

stabil namun ancaman dan gangguan  ketentraman  tetap ada . Tekanan 

sosial ekonomi masyarakat dan lunturnya kebersamaan serta ekses 

Pilkada, Pilkades, Pilkadus menjadi ancaman konflik horizontal. 

b. Sasaran 

    Tercapainya peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat  

     secara dinamis. 

c.   Kebijakan. 

      Berdasarkan permasalahan pokok diatas  maka kebijakan ditetapkan                 

sebagai berikut : 

1). Peningkatan peran serta masyarakat dalam keamanan dan  

ketertiban. 

2). Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bela Negara dan 

kesadaran    dalam   Pembangunan. 

3) .  Peningkatan keteladanan dari jajaran Pemerintah Daerah dalam     

       mentaati    hukum.serta penegakan supremasi hukum. 

            d.  Program dan Kegiatan 

Berdasarkan Kebijakan diatas maka program dan kegiatan yang akan 

dilakukan adalah Pemberdayaan potensi kamtibmas dengan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat untuk pengamanan swakarsa dan 

pemberdayaan satuan  LINMAS. 
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BAB  IV 

 

INDIKATOR   KINERJA 

 

Dari  keseluruhan Program kegitan yang dilaksanakan   meliputi : 

 

„-  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

„- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

„- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja   

dan Keuangan. 

„- Program Peningkatan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan. 

 

 Sedangkan Indikator Kinerja dari semua kegiatan diatas adalah : 

 

„- Capaian Program  dapat tercukupinya semua kebutuhan. 

„- Masukan  jumlah dana. 

„- Keluaran dapat terlaksananya semua pembelian dan pengadaan. 

„- Hasil meningkatkan semua pelayanan prima. 
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BAB  V 

 

DANA   INDIKATIF , SUMBER DANA  DAN  KEGIATAN 

 

Adapun Dana Indikatif, Sumber Dana dan Kegiatan dapat kami sampaikan 

sebagai berikut : 

a. KEGIATAN : 

„-  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

„- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

„- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja   

dan Keuangan. 

„- Program Peningkatan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan 

 

b. SUMBER DANA 

Semua Program kegiatan tersebut didanai dari Dana APBD Kabupaten 

Wonogiri.  

 

c. DANA INDIKATIF 

Dapat kami sampaikan Semua jumlah dana inidikatif Tahun 2020 

Kecamatan Baturetno sebesar : Rp. 263.850.000 ( Dua Ratus Enam Puluh Tiga 

Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) 
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BAB   VI 

P E N U T U P 

 

 

A. KESIMPULAN  

 

1. Rencana Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2020 merupakan suatu 

dokumen perencanaan satu tahun sebagai penjabaran dari VISI dan MISI 

Kantor Camat Baturetno yang mengacu pada VISI dan MISI Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri. 

 

2. Rencana Kerja SKPD ini penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis 

SKPD Kecamatan Baturetno tahun 2016 – 2021. 

  

3. Rencana Kerja tahun 2020 Kecamatan Baturetno disusun sebagai acuan kerja 

Pemerintah Kecamatan Baturetno beserta dengan jajarannya untuk 

mewujudkan VISI yang telah ditetapkan.  

 

4. Rencana Kerja SKPD ini berisi tentang kondisi, permasalahan, visi, misi , 

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan 

dilaksanakan  tahun 2020. 

 

 

B. PENUTUP 

 

Pembangunan di Kecamatan Baturetno tahun 2020 akan berhasil jika 

didukung  oleh kerjasama yang harmonis semua aparatur Pemerintah 

Kecamatan, Desa dan Kelurahan maupun Dinas Instansi Kecamatan serta 

melibatkan seluruh potensi masyarakat, 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu”alaikum Wr.Wb. 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat 

karuniaNya, sehingga buku “ Rencana Kerja ( Renja )“ Kecamatan Baturetno 

dapat di susun secara keseluruhan. 

 

Buku Rencana Kerja untuk Tahun 2020 ini dapat diselesaikan berkat bantuan 

dari berbagai pihak, baik Dinas/ Instansi yang ada di lingkungan Kecamatan. 

 

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar – 

besarnya kepada semua puhak yang telah membantu tersusunnya buku ini. 

Namun demikian kami masih mengharap saran dan kritik untuk perbaikan dan 

kelengkapan isian di masa – masa mendatang. 

 

Semoga buku RENCANA KERJA TAHUN 2020 KECAMATAN 

BATURETNO ini dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan 

guna menunjang tugas – tugasnya dalam rangka meningkatkan pembangunan 

kecamatan. 

 

Wassalamu”alaikum Wr.Wb. 

 

 

 

               Baturetno,01 Desember 2019 

       CAMAT BATURETNO 

 

 

           JOKO WALUYO, S.IP, M.Hum 

     Pembina TK.I 

                                                                   NIP. 19720415 199203 1 007 
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