BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2008 tentang Kecamatan yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang mempunyai dan mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib
menyusun Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Pemerintah
Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan menertibkan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan
nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Lakip adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban
kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan
dalam rangka mencapai Visi dan Misi.
Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi
pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang
dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi
yang dihasilkan dari LKJIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam
menentukan

kebijakan

dan

strategi

yang

akan

datang

sehingga

dapat

meningkatkan kinerja.

3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Kecamatan Babat mempunyai luas wilayah 63,00 km2 dengan ketinggian
diatas permukaan air laut adalah 6.00 m. Adapun batas wilayah Kecamatan Babat :
Barat

:

Kecamatan Baureno-Bojonegoro

Timur

:

Kecamatan Pucuk

Utara

:

Kecamatan Widang- Tuban

Selatan

:

Kecamatan Modo dan Kedungpring

Apabila ditinjau dari segi lokasi, kota Babat terletak dipersimpangan jalan menuju
Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang dan Surabaya
serta merupakan jalur lalu-lintas jurusan Surabaya-Jakarta, posisi ini sangat
menguntungkan untuk dijadikan sebagai arus keluar masuknya barang bagi
daerah-daerah di sekitarnya. Akibat hal tersebut, maka Babat berkembang sebagai
kota Perdagangan.

B A B IV
PENUTUP

A.

KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) SKPD Kecamatan Babat
dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan Sumber Daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada
Kecamatan Babat berdasarkan sistim Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur
dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999.
Kecamatan Babat dalam mencapai kinerja tahun 2020, menetapkan 6 (Enam)
program dan 15 (Lima Belas) kegiatan prioritas, yang telah dilaksanakan oleh SKPD
Kecamatan Babat sebagai Berikut:
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan
Keuangan

Pembangunan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

5. Program Peningkatanp Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Dalam pelaksanaannya 6 (Enam) Program dan 15 (Lima Belas) Kegiatan tersebut
telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa
kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan sehingga belum optimalnya
pencapaian/tujuan dan sasaran kegiatan.
Diharapkan dalam tahun berikutnya kendala dan permasalahan yang
dihadapi dalam tahun 2020 ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam
pengambilan kebijaksanaan sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat
lebih optimal, dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat
menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap permasalahan kegiatan yang
belum tercapai.
B.

SARAN
Untuk senantiasa agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang

telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerja sama dan saling pengertian dari
berbagai pihak, terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Babat dalam
bentuk :
1. Dukungan yang optimal dari Pemerintah Kabupaten terhadap pendanaan sasaran
dan program sehinga kegiatan yang ada dapat terselenggara dengan baik dan
tepat waktu :

