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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

 Sebagai perwujudan normatif pertanggungjawaban sebuah Instansi 

Pemerintah, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyiapkan, 

menyusun dan menyampaikan informasi kinerja secara tertulis, periodik dan 

melembaga. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan 

capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan 

komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. 

   Komitmen tersebut merupakan fokus organisasi untuk mencapai tingkat 

capaian kinerja yang tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran Kecamatan 

Bojongsoang. Sebagai suatu Instansi Pemerintah, Kecamatan Bojongsoang harus 

mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat 

kinerja yang dicapainya. Penjelasan mengenai keberhasilan dan kegagalan kinerja ini 

dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan salah 

satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

 Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) telah diterbitkan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah 

yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. 

   Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKIP). Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. 

 Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk mewujudkan Instansi Pemerintah, 

yakni  Camat kepada Bupati sebagai pihak yang memberi wewenang. Dengan 

demikian LKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk 

mengkomunikasikan dan menjawab tentang kinerja  yang telah berhasil dicapai. 

 

   Penyusunan dan pelaporan LKIP juga bertujuan  untuk  memenuhi hal-hal 

sebagai berikut : 
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a. Pertanggungjawaban dari unit kerja yang lebih rendah kepada unit kerja yang 

lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan, laporan 

akuntabilitas ini lebih mengemukakan akuntabilitas manajerial; 

b. Bahan pengambilan keputusan dan pelaksanaan  perubahan-perubahan ke 

arah perbaikan dalam pencapaian efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku; 

c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan 

jangka menengah. 

 

1.2  Gambaran Umum Kecamatan Bojongsoang 
 

Kecamatan Bojongsoang berada pada ketinggian 630 mdpl di atas 

permukaan laut dengan suhu maksimum 26º dan minimum 18º bertopografi datar 

sampai berombak dengan curah hujan rata - rata 2000 - 4000 m³ per tahun. 

Kecamatan Bojongsoang adalah salah satu dari 31 Kecamatan yang berada 

di bawah Pemerintahan Kabupaten Bandung, yang dalam melaksanakan kegiatan 

Pemerintahan memiliki 6 (enam) desa terdiri dari Desa Bojongsoang, Desa 

Lengkong, Desa Cipagalo, Desa Bojongsari, Desa Buahbatu dan Desa Tegalluar; 

terdapat 19 Dusun, 94 RW dan 582 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 95.078 

jiwa (Laki-laki = 47.380  jiwa, Perempuan 47.698 jiwa), dengan rincian sebagai 

berikut : 

 

No. Desa 
J u m l a h 

Laki-laki Perempuan Penduduk 

1. Bojongsoang 8.878 11.291 20.169 

2. Lengkong 5.459 5.075 13.534 

3. Cipagalo 8.614 8.732 17.346 

4. Bojongsari 6.791 6.727 13.518 

5. Buahbatu 9.178 7.813 16.991 

6. Tegalluar 8.460 8.060 16.520 

Jumlah Total 47.380 47.698 95.078 

 
 

 Dengan luas wilayah 2.622.192 Ha, secara geografis Kecamatan 

Bojongsoang merupakan pintu gerbang perbatasan dengan Kota Bandung. Dengan 

dikeluarkannya Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) maka status tanah banyak yang mengalami perubahan dari lahan pertanian 

menjadi pemukiman. Hal ini tentu akan mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan 
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penduduk dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Bojongsoang pada 

khususnya dan Kabupaten Bandung pada umumnya. Sebuah konsekuensi logis yang 

perlu dikaji lebih dalam terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 

sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang objektif di masyarakat. Letak 

wilayah Kecamatan Bojongsoang berada disebelah Timur dari Pusat Pemerintahan 

Kabupaten Bandung. 

   Sebagai suatu organisasi kecamatan mempunyai 3 (tiga) unsur organisasi : 

1. Camat sebagai unsur pimpinan 

2. Sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan 

3. Seksi-seksi sebagai unsur  pelaksana. 

 

1.3  Tugas pokok dan Fungsi Camat : 
   

  Camat mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan, 

mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran penyelenggaraan 

Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai 

dengan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani 

sebagian urusan otonomi daerah dibidang koordinasi pemberdayaan masyarakat, 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan 

peraturan perundang-undangan, pemeliharaan sarana dan fasilitas sarana umum, 

kegiatan pemerintah di kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan 

desa dan atau kelurahan, pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau 

Kelurahan serta menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan lainnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

1.4   Struktur Organisasi 
 

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat 

Daerah, direspon cepat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menata ulang 

OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan mengeluarkan regulasi berupa 

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2017 

tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah berdasarkan 

Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah. 
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Dalam Perda tersebut, ada beberapa perubahan yang terjadi di tingkat 

Kecamatan, khususnya adanya peleburan di Kasubag Program dan Kasubag 

Keuangan yang saat ini di satukan menjadi Kasubag Program dan Keuangan serta 

adanya mutasi, Rotasi dan Promosi sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya 

keterlambatan dalam hal pelaksanaan kegiatan khususnya di kecamatan 

bojongsoang. 62 Tahun 2016.
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STRUKTUR ORGANISASI 

 Organisasi Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung terdiri dari satu 

Camat, Satu Sekretaris, Lima Seksi dan Dua Subbagian dibawah Sekretaris. 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan berpedoman kepada Peratuan Bupati 

Bandung Nomor 47 Tahun 2017 dan Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan Struktur Organisasi sebagai 

berikut : 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5   LANDASAN HUKUM 
 

LKIP Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung ini disusun 

berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 

 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang  

Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 
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BUDAYA 

 

SEKSI 
 TRANTIB 
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4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP}; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah; dan 

9. Peratuan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kebijakan Transisi 

Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah. 

 

1.6    Permasalahan Utama (Strategis Issue) 
 

Dalam menghadapi era globalisasi dan kemajuan teknologi digital, serta 

perkembangan masyarakat yang semakin kritis dan cerdas, Pemerintah Kecamatan 

Bojongsoang dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi 

perubahan-perubahan, baik lokal, regional maupun tingkat nasional.  

 Memperhatikan perkembangan  masyarakat dari tahun ke tahun selalu ada 

isu-isu/ permasalahan yang semakin kompleks, dan perlu disikapi oleh Pemerintahan 

secara lebih bijak dan terarah, sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi lebih 

tepat sasaran. Untuk menghadapi berbagai isu/permasalahan yang ada perlu 

diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif, sehingga arah 

pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan Daerah  Kabupaten Bandung. 

Menyikapi isu–isu dan permasalahan di wilayah Kecamatan, terutama 

masalah Pelayanan perlu diarahkan pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan 

menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada 

kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang  

dihadapi Kecamatan, tidak bisa terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan 

Daerah Kabupaten Bandung. Oleh karena itu dalam menyikapi berbagai isu dan 

masalah yang ada haruslah mengacu pada kebijakan dan arah pembangunan yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

 

Beberapa isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 

1. Adanya tuntutan dari masyarakat  untuk mendapatkan pelayanan yang prima. 

2. Adanya tuntutan akuntabilitas Tata Pengelolaan Pemerintahan yang baik. 
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3. Perkembangan Teknologi yang pesat masih belum diimbangi dengan 

peningkatan kuantitas dan kualitas sumber Daya Manusia di Kecamatan. 

 

Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan 

tersebut antara lain : 

 

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan 

transparan. 

2. Berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten dalam upaya peningkatan 

Kuantitas dan Kualitas SDM Kecamatan, untuk mewujudkan kualitas 

pelayanan yang prima, sesuai dengan harapan masyarakat. 

3. Membangun dan meningkatkan komitmen seluruh aparatur dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap unsur/ bidang di Kecamatan, 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan 

Masyarakat, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan 

Akuntabilitas Tata Pengelolaan Pemerintahan yang baik. 

4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan 

pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. 

5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan disiplin aparat yang sesuai 

dengan potensi dan kondisi wilayah, sebagai bahan masukan kepada 

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis 

dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1   RENCANA STRATEGIS 2016-2021 

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini, 

mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Rencana Strategis Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung adalah 

Dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan 

penjabaran dari visi dan misi kepala daerah yang bersangkutan, dalam hal ini 

Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. 

Rencana Strategis Kabupaten Bandung dibuat pada masa jabatannya, 

dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi 

akuntabel, renstra kecamatan bojongsoang ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi 

kepala daerah sebagaimna telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaen Bandung Tahun 2016 – 2021, proses 

penyusunan Restra Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung telah melalui 

Tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten 

Bandung Tahun 2016-2021 dengan melibatkan Stakeholder pada saat 

dilaksanakannya Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, 

Forum PD, sehingga Renstra Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung 

merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Bojongsoang Kabupaten 

Bandung dan Stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bojongsoang 

Kabupaten Bandung yang merupakan Dokumen Perencanaan PD untuk periode 1 

(Stu) Tahun, dalam Renja Kecamatan Bojongsoang dimuat Program dan Kegiatan 

Prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 
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Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bojongsoang 

 

TUJUAN SASARAN 

Meningkatkan kualitas perencanaan 

pembangunan daerah 

Meningkatnya kualitas perencanaan 

pembangunan daerah 

Tersedianya prasarana dan sarana 

pengelolaan persampahan 

Tersedianya prasarana dan sarana 

pengelolaan persampahan 

Tersedianya pemberdayaan lembaga dan 

organisasi masyarakat perdesaan 

Tersedianya pemberdayaan lembaga dan 

organisasi masyarakat perdesaan 

Meningkatkan  kualitas dan kuantitas 

pelayanan 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

pelayanan 

Terselenggaranya pembinaan organisasi 

perempuan 

Terselenggaranya pembinaan organisasi 

perempuan 

Terbinanya organisasi kepemudaan Terbinanya organisasi kepemudaan 

Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat 

kecamatan 

Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat 

kecamatan 

Meningkatkan kewaspadaan dini/deteksi dini di 

masyarakat 

Meningkatnya kewaspadaan dini/deteksi dini di 

masyarakat 

Terselenggaranya peningkatan kesadaran 

masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya 

bangsa 

Terselenggaranya peningkatan kesadaran 

masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya 

bangsa 

Meningkatkan  intensifikasi dan ekstensifikasi 

sumber pendapatan daerah 

Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi 

sumber pendapatan daerah 

Terlaksananya penyebarluasan dan sosialisasi 

berbagai informasi pendidikan menengah 

Terlaksananya penyebarluasan dan sosialisasi 

berbagai informasi pendidikan menengah 

Terselenggaranya pembinaan administrasi 

pemerintahan desa 

Terselenggaranya pembinaan administrasi 

pemerintahan desa 

Meningkatkan kualitas kesehatan Ibu dan 

Anak 

Meningkatnya kualitas kesehatan Ibu dan 

Anak 

Menciptakan lingkungan yang serasi dan 

seimbang dengan memperhatikan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan serta 

melaksanakan mitigasi bencana 

Menciptakan lingkungan yang serasi dan 

seimbang dengan memperhatikan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan serta 

melaksanakan mitigasi bencana 

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 

Terlaksananya pengendalian manajemen 

pelaksanaan kebijakan KDH dan Monitoring 

DD 

Terlaksananya pengendalian manajemen 

pelaksanaan kebijakan KDH dan Monitoring 

DD 
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2.2    INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan 

tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan 

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi 

pemerintah. Adapun penetapan kinerja utama kecamatan Bojongsoang 

adalah: 

  

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA  

TAHUN 2016 

 

   
 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Formulasi 

1 2 3 4 4 

1 Meningkatkan derajat kesehatan 
penduduk sejalan dengan upaya 
membangun keluarga berencana dan 
keluarga sejahtera 

Persentase persalinan 
ditolong oleh tenaga 
kesehatan yang 
berkompeten skala 
kecamatan. 

90% 

Realisasi / target x 
100 % 

Jumlah kelembagaan 
organisasi perempuan 
ditingkat Kecamatan 
(Satuan Organisasi). 

90% 
Realisasi / target x 

100 % 

2 Meningkatnya kualitas 
perencanaan pembangunan 
daerah 

Persentase usulan 
program/ kegiatan 
Kecamatan yang 
ditetapkan dalam RKPD. 

90% 
Realisasi / target x 

100 % 

3 Meningkatnya pengawasan dan 
pengendalian terhadap 
pencemaran dan kerusakan 
lingkungan 

Cakupan pelayanan 
sampah skala kecamatan 90% Realisasi / target x 

100 % 

Persentase Pemeliharaan 
Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) 

90% Realisasi / target x 
100 % 

4 Meningkatkan Efisiensi Pelayanan 
Administrasi Publik. 

Cakupan Penertiban KTP 
dan KK Lingkup 
Kecamatan 

90% Realisasi / target x 
100 % 

5 Meningkatnya kompetensi 
penduduk melalui penguasaan 
budaya lokal, olahraga dan 
pendidikan non formal 

Jumlah Pemuda 
berprestasi dalam 
Pembangunan Skala 
Kecamatan. 

95% 
Realisasi / target x 

100 % 
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Jumlah Klub Olah Raga 
menurut Cabang Olah 
Raga Tingkat Kecamatan. 

95% Realisasi / target x 
100 % 

6 Meningkatkan keamanan dan 
ketertiban masyarakat 

Persentase Masyarakat 
yang mengikuti sosialisasi 
kewaspadaan Dini/ 
Deteksi Dini (%). 

95% 
Realisasi / target x 

100 % 

7 Meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam menjaga 
kemanan dan ketertiban 
masyarakat 

Persentase jumlah 
masyarakat yang 
mengikuti sosialisasi 
tentang wawasan 
kebangsaan 

95% 

Realisasi / target x 
100 % 

8 Meningkatnya mitigasi dan 
adaptasi terhadap resiko bencana 

Persentase Penanganan 
Kejadian Bencana Alam 95% 

Realisasi / target x 
100 % 

9 Meningkatnya kapasitas dan 
akuntabilitas pengelolaan 
keuangan dan aset daerah 

Persentase capaian 
retribusi kecamatan pada 
tahun berkenaan 

95% 
Realisasi / target x 

100 % 

10 Meningkatkan pemanfaatan 
potensi daerah. 

Persentase pelimpahan 
kewenangan Bupati 
kepada Camat yang 
dilaksanakan Tingkat 
Kecamatan. (%) 

95% 

Realisasi / target x 
100 % 

11 Meningkatnya pemberdayaan 
masyarakat perdesaan 

Persentase Lembaga dan 
Organisasi Masyarakat 
yang terlibat dalam 
Pembangunan Tingkat 
Kecamatan (%). 

95% 

Realisasi / target x 
100 % 

Jumlah Desa Swakarsa 
dan jumlah Desa 
Swasembada (Desa). 

95% 
Realisasi / target x 

100 % 

 

2.3    PERJANJIAN KINERJA 2016 

 

Perjanjian Kinerja Tahun 2016  merupakan sebuah janji pimpinan Instansi 

Pemerintahan tentang Perencanaan Kinerja Tahunan berupa Program-program 

dan kegiatan OPD, baik Program/kegiatan Rutin maupun Program/kegiatan yang 

direncanakan untuk dilaksanakan OPD pada Tahun 2016,  dengan besaran 

anggaran yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 

2016 dan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2016. 

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bojongsoang Kabupaten 

Bandung Tahun 2016 mengacu pada Dokumen Renstra Kecamatan Bojongsoang 



Kecamatan Bojongsoang | LKIP 12 

 

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 

2016, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016.  

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2016 memuat Sasaran Strategis dan 

Indikator Kinerja Utama, serta Rincian Program dan Kegiatan, dilengkapi dengan 

besaran Pagu Anggaran untuk setiap Program dan kegiatan, selama satu tahun 

anggaran. 

Sasaran Strategis Bojongsoang terdiri dari 11 (sebelas) sasaran, yaitu: 

1. Meningkatkan derajat kesehatan penduduk sejalan dengan upaya membangun 

keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 

2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah; 

3. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan 

kerusakan lingkungan; 

4. Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Administrasi Publik; 

5. Meningkatnya kompetensi penduduk melalui penguasaan budaya lokal, olahraga 

dan pendidikan non formal; 

6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat; 

7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kemanan dan ketertiban 

masyarakat; 

8. Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana; 

9. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset 

daerah; 

10. Meningkatkan pemanfaatan potensi daerah; dan 

11. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan. 

 

 

Table 1.1 

Sasaran Strategis Pertama.  

 

 

Sasaran Strategis 

 

Indikator Kinerja Utama 
Target 

(%) 

2 3 4 

Meningkatnya Derajat Kesehatan 

Penduduk sejalan dengan upaya 

membangun keluarga berencana 

dan keluarga sejahtera. 

Persentase persalinan ditolong oleh tenaga 

kesehatan yang berkompeten skala kecamatan  

 

90% 

Jumlah kelembagaan organisasi perempuan 

ditingkat kecamatan (Satuan Organisasi). 

 

90% 

 

Meningkatnya kualitas 

 

Persentase usulan program/ kegiatan 

 

90% 
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perencanaan pembangunan 

daerah 

 

kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD. 

Meningkatnya pengawasan dan 

pengendalian terhadap 

pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. 

Cakupan pelayanan sampah skala kecamatan 90% 

Persentas Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH). 

90% 

 

Meningkatkan efisiensi Pelayanan 

Administrasi Publik. 

 

Cakupan penerbitan KTP dan KK Lingkup 

Kecamatan 

 

90% 

   

Meningkatnya kompetensi 

penduduk melalui penguasaan 

budaya lokal, olahraga dan 

pendidikan non-formal. 

Jumlah pemuda berprestasi dalam 

Pembangunan Skala Kecamatan. 

90% 

Jumlah Klub Olahraga menurut Cabang 

Olahraga Tingkat Kecamatan. 

90% 

Meningkatkan keamanan dan 

ketertiban lingkungan. 

Persentase masyarakat yang mengikuti 

sosialisasi kewaspadaan Dini/ Deteksi Dini (%). 

 

95% 

Meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban 

masyarakat. 

Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti 

sosialisasi tentang wawasan kebangsaan. 

 

95% 

Meningkatnya mitigasi dan 

adaptasi terhadap resiko bencana 

Persentase penanganan kejadian Bencana 

Alam. 

 

95% 

Meningkatnya kapasitas dan 

akuntabilitass pengelolaan 

keuangan dan asset daerah. 

persentase capaian retribusi kecamatan pada 

tahun berkenaan 

 

95% 

Meningkatkan pemanfaatan 

potensi Daerah. 

Persentase pelimpahan kewenangan Bupati 

kepada Camat yang dilaksanakan Tingkat 

Kecamatan (%). 

95% 

Meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat perdesaan. 

Persentase lembaga dan organisasi 

Masyarakat yang terlibat dalam Pembangunan 

Tingkat Kecamatan (%). 

95% 

Jumlah Desa Swakarsa dan Jumlah Desa 

Swasembada (%). 

6 Desa 
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BAB  III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, 

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau 

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang 

menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Bojongsoang 

Kabupaten Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan 

kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan 

Bojongsoang Kabupaten Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan 

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian 

target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen 

Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2016. Sesuai dengan 

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan 

untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Bojongsoang. 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sangat bermanfaat untuk:  

a.  Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi dimata instansi yang lebih tinggi 

dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi; 

b. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab instansi; 

c. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara 

efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; 

d. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku; 

 

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. 



Kecamatan Bojongsoang | LKIP 15 

 

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN 

Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) 

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, 

sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator 

kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian 

sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator 

kinerja sasaran. 

 

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut : 

No. Capaian Kinerja Interpretasi 

1 >100% Melebihi/Melampaui Target 

2 = 100% Sesuai target 

3 < 100 % Tidak Mencapai Target 

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian 

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab 

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, 

Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dapat memberikan gambaran 

penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator 

kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing 

indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 

maupun Rencana Kerja Tahun 2016. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja 

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi 

instansi pemerintah.  

3.2 Capaian Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja 

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya 

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi 

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi 

pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran 
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strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari 

suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan 

sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan 

Bojongsoang Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk 

Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama. Hasil pengukuran atas 

indikator kinerja utama Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tahun 2016 

menunjukan hasil sebagai berikut: 

   

 

No. 

 

Indikator Kinerja Utama 

 

Satuan 

 

Target 

 

Realisasi 

 

Capaian 

% 

1. 

% Persentase persalinan ditolong oleh 
tenaga kesehatan yang berkompeten skala 
kecamatan 
 

% 90  95 105 

2. 

 
Jumlah Kelembagaan organisasi perempuan 
di tingkat kecamatan (Satuan Organisasi) 

% 
90 

95  105 

3. 
% usulan Program/ Kegiatan Kecamatan 
yang ditetapkan dalam RKPD 
 

% 
 

90 100 111 

 

4. 
Cakupan pelayanan sampah skala 
kecamatan 

% 
 

90 100 111 

5. % pemeiliharaan Ruang Terbuka Hijau 
 

% 
 

90 100 111 

6. 
Cakupan Penerbitan KTP dan KK Lingkup 
Kecamatan 
 

% 
 

90 100 111 

7. 
Jumlah Pemuda berprestasi dalam 
pembangunan skala kecamatan 
 

% 95  100 105 

.8. 
Jumlah klub olahraga menurut cabang 
olahraga Tingkat Kecamatan 
 

% 95  100 105 

9. 
% Masyarakat yang mengikuti sosialisasi 
tentang wawasan kebangsaan 
 

% 95  100 105 

10. % Penanganan Kejadian Bencana Alam 
 

% 95  100 105 

11. 
%  Capaian retribusi kecamatan pada tahun 
berkenaan 
 

% 95  84 88 

12. 
% pelimpahan kewenangan Bupati kepada 
Camat yang dilaksanakan Tingkat 
Kecamatan 

% 95  99 104   

13. 
% Lembaga dan Organisasi Masyarakat 
yang terlibat dalam Pembangunan Tingkat 
Kecamatan 

% 95  100 105 
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14. Jumlah Desa Swakarsa dan Desa 
Swasembada 

% 6  6 100 

   1211 1279 1267 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 14 indikator kinerja 

yang masuk dalam perjanjian kinerja tahun 2016, sebanyak 9 indikator mencapai target 100 

%, 12 indikator melebihi target kinerja, sementara 1 indikator lainnya masih belum mencapai 

target meskipun salah satunya berada di atas 80 %.  

 

3.3 Capaian Kinerja Organisasi 

 

Sebagai tolok ukur dalam menganalisa peningkatan dan pencapaian kinerja 

organisasi serta akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap Instansi Pemerintah perlu 

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari 

tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama 

untuk setiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung adalah sama. 

Analisa terhadap Capaian Kinerja Organisasi mengacu kepada Indikator 

Kinerja Utama. Adapun Sasaran Strategis dan IKU kecamatan selengkapnya dapat 

dillihat pada Lampiran II. 

 

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 

 

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bojongsoang Tahun 

Anggaran 2016 rata-rata menunjukkan terpenuhinya target, walaupun ada sektor 

yang tidak mencapai target, namun ada beberapa indikator kinerja utama yang 

melampaui target.  

Adapun rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama 

yang membandingkan antara target dan realisasi Tahun 2016, dapat diilustrasikan 

dalam tabel berikut : 
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Table 2.1 

Sasaran Strategis Pertama.  

 

Sasaran Strategis 

 

Indikator Kinerja Utama 

Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

1 2 3 4 5 

 

Meningkatnya Derajat 

Kesehatan Penduduk sejalan 

dengan upaya membangun 

keluarga berencana dan 

keluarga sejahtera. 

 

Persentase persalinan ditolong 

oleh tenaga kesehatan yang 

berkompeten skala kecamatan  

 

 

90% 

 

 

94,78% 

 
 
 

104% 
 

 

Jumlah kelembagaan organisasi 

perempuan ditingkat kecamatan 

(Satuan Organisasi). 

 

90% 

 

94,78% 

 
 

104% 
 

 

Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar partisipasi 

public khususnya warga masyarakat yang mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah kecamatan dalam kegiatan sosialisasi penyuluhan kesehatan dan pembinaan 

organisasi perempuan dari target kinerja sebesar 90% dapat terealisasi sebesar 94,78% hal 

ini menjadi sebuah pencapaian kinerja bagi pemerintah karena telah melebihi apa yang telah 

ditargetkan. 

- Rata-rata dalam sasaran dan indikator kinerja utama, realisasi yang dapat dicapai adalah 

94,78% dan capaian kinerja setelah di jumlahkan menjadi 104%, hal ini dikarenakan adanya 

upaya dari pemerintah kecamatan untuk terus melaksanakan fungsinya agar pada target 

tahun selanjutnya bisa lebih meningkat dari tahun sekarang dan hal ini menjadi sebuah target 

yang realistis karena akan menjadi program berkelanjutan sesuai dengan target yang telah 

direncanakan dalam renstra.  
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Table. 2.2 

Sasaran Strategis Kedua. 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

1 2 3 4 5 

 

Meningkatnya kualitas 

perencanaan pembangunan 

daerah 

 

Persentase usulan program/ 

kegiatan kecamatan yang 

ditetapkan dalam RKPD. 

 

90% 

 

100% 

 
 

111% 

 

Sasaran strategis kedua dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar 

masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang berada ditingkat desa 

sampai dengan 

-  tingkat kecamatan dengan jumlah usulan yang ada dalam system RKPD Online Kecamatan, 

dalam kegiatan perencanaan pemerintah kecamatan mentargetkan sebesar 90% dari jumlah 

yang telah diperkirakan sebelumnya dari jumlah total pagu indikatif yang ditetapkan dalam 

RKPD Online akan tetapi pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut dapat melebihi apa yang 

telah ditargetkan. 

- Faktor keberhasilan kegiatan tersebut dikarenakan adanya upaya dari pemerintah kabupaten 

serta sosialisasi terkait system RKPD kepada masyarakat secara komprehensif sehingga 

memacu warga masyarakat Desa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan yang 

dilaksanakan oleh kecamatan, hal itu menjadi bahan acuan bagi kecamatan untuk terus 

meningkatkan dan mengembangkan kegiatan tersebut agar lebih terarah dan terbina di tahun 

berikutnya. 
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Table. 2.3 

Sasaran Strategis Ketiga. 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 
Kinerja  

1 2 3 4 5 

Meningkatnya pengawasan 

dan pengendalian terhadap 

pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. 

Cakupan pelayanan sampah skala 

kecamatan 

90% 99,92% 111% 

Persentas Pemeliharaan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH). 

90% 100% 111% 

 

Sasaran strategis ketiga dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar peranan 

pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya sehingga apa yang ditargetkan, dapat tercapai 

sesuai dengan tolok ukur kinerja, dibeberapa kegiatan seperti pelayanan sampah skala 

kecamatan dan pemeliharaan RTH ditargetkan untuk tahun 2016 dapat mencapai 90%. 

- Rata-rata pencapaian dalam sasaran strategis dan indikator kinerja utama ini sebesar 90% dan 

dapat terealisasi 111%, hal ini dikarenakan adanya upaya dari kecamatan untuk membantu 

memfasilitasi seperti yang ada dalam permasalahan di tingkat desa, sebagai langkah antisipasi 

Pemerintah Kecamatan memberikan pinjaman gerobak sampah untuk membantu melengkapi 

apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat khususnya Desa. 

- Rata-rata pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama dalam kegiatan 

pemeliharaan Ruang terbuka hijau (RTH), upaya pemerintah untuk menjaga kelestariaan 

lingkungan khususnya lingkungan kantor kecamatan oleh karena itu dengan adanya 

pemeliharaan secara teratur dan rutin yang dilaksanakan oleh kecamatan. 

- Hal ini dikarenakan dengan adanya upaya pemerintah kecamatan untuk terus meningkatkan 

kinerja agar setiap target yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik. 

 

   Table. 2.4 

Sasaran Strategis Keempat.  

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 
Kinerja 

 

1 2 3 4 5 

 

Meningkatkan efisiensi 

Pelayanan Administrasi 

Publik. 

 

Cakupan penerbitan KTP dan KK 

Lingkup Kecamatan. 

 

90% 

 

100% 

 
111% 
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Di dalam sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk Pelayanan Penerbitan Kartu 

Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lingkup kecamatan di targetkan 90% dan kegiatan 

terealisasi mencapai 100% akan tetapi kegiatan pelayanan tersebut bukan terkait dengan penerbitan 

karena sejak Tahun 2011 telah dialihkan kewenangan penerbitannya ke Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung, dan kegiatan yang dapat direalisasikan adalah 

sosialisasi bidang pelayanan publik ke masyarakat kecamatan bojongsoang. 

- Rata-rata pencapaian kinerja dalam kegiatan tersebut, bisa melebihi dari target yang ditentukan 

hal ini dikarenakan adanya upaya dari pemerintah kecamatan bojongsoang untuk terus 

melakukan sosialisasi ketingkat Desa yang ada di lingkup kecamatan bojongsoang. 

 

Table. 2.5 

Sasaran Strategis Kelima. 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

1 2 3 4 5 

Meningkatnya kompetensi 

penduduk melalui penguasaan 

budaya lokal, olahraga dan 

pendidikan non-formal. 

Jumlah pemuda berprestasi dalam 

Pembangunan Skala Kecamatan. 

90% 100% 111% 

Jumlah Klub Olahraga menurut 

Cabang Olahraga Tingkat 

Kecamatan. 

90% 100% 111% 

 

Sasaran strategis kelima dalam indikator kinerja utama khususnya yang berkaitan dengan 

kegiatan kepemudaan dan olahraga dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa banyak angka 

partisipasi pemuda dalam program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan, hal 

tersebut dapat dilihat dari target kinerja serta realisasi kinerja yang mengalami peningkatan. 

 Rata-rata pencapaian kinerja dalam indikator kinerja utama pemuda yang berprestasi dan 

jumlah klub olahraga di tingkat kecamatan, pemerintah kecamatan dalam melaksanakan 

kegiatan lebih difokuskan kepada satu cabang olahraga, hal ini dikarenakan dari beberapa 

cabang olahraga yang ada dipilih berdasarkan criteria atau prestasi yang dapat di ukir sehingga 

pemerintah kecamatan selektif dalam cabang yang akan dibina sebagai bentuk upaya 

pembinaan yang maksimal. 

 

Persentase dalam sasaran strategis 5 khususnya yang berkaitan dengan pemuda berprestasi 

dalam pembangunan skala kecamatan ditargetkan dalam indikator kinerja sebesar 90% dan 

terealisasi mencapai 100%. 

 Rata-rata capaian dalam setiap kegiatan kepemudaan mengalami peningkatan dari tahun 
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ketahun, hal ini dikarenakan adanya partisipasi pemuda yang mengikuti program pembinaan 

yang diselenggarakan oleh kecamatan sehingga mendorong pemuda untuk terus 

mengembangkan dirinya ke Level yang lebih tinggi, dan hal tersebut bisa terlihat dari capaian 

prestasi beberapa pemuda yang berada di wilayah kecamatan bojongsoang saat ini telah 

mengukir prestasi akibat dari pola pembinaan yang sistematis. 

 

Table. 2.6 

Sasaran Strategis Keenam. 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 

Meningkatkan keamanan dan 

ketertiban lingkungan. 

Persentase masyarakat yang 

mengikuti sosialisasi kewaspadaan 

Dini/ Deteksi Dini (%). 

 

95% 

 

100% 

 

105% 

 

Sasaran Strategis ke 6 dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar tingkat partsipasi 

masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi kewaspadaan Dini/ Deteksi, dari target yang 

direncanakan dapat terealisasi 100%, hal itu dikarenakan adanya kesadaraan dari masyarakat 

kecamatan, khususnya warga yang terkena bencana banjir. 

 Rata-rata pencapaian sasaran dan indikator kinerja diatas dapat tercapai melebihi dari apa yang 

direncanakan, pencapaian tersebut bisa terlaksana atas upaya pemerintah kecamatan yang 

selama ini selalu di ingatkan baik dalam bentuk kegiatan langsung di kecamatan atau kegiatan 

yang ada di desa-desa lingkup kecamatan. 

Table. 2.7 

Sasaran Strategis Ketujuh. 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 
Kinerja 

 

1 2 3 4 5 

Meningkat peran serta 

masyarakat dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban 

masyarakat. 

Persentase jumlah masyarakat 

yang mengikuti sosialisasi tentang 

wawasan kebangsaan. 

 

95% 

 

100% 

 

105% 
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Sasaran strategis ke 7 dan indikator kinerja ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa 

besar partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan. 

 Rata-rata capaian target 90% dan terealisasi 100% sehingga dalam pencapaian bisa melebihi 

dari yang diperkirakan, hal ini dikarenakan adanya peran serta masyarakat kecamatan 

khususnya tokoh-tokoh Desa yang mengikuti program/ kegiatan sosialisasi yang 

diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan hal ini dapat terwujud atas upaya dari pemerintah 

kecamatan dalam melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Desa untuk terus 

mensosialisasikan sampai ketingkat Rw dan Rt. 

 

Table. 2.8 

Sasaran Strategis Kedelapan. 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 

Meningkatnya mitigasi dan adaptasi 

terhadap resiko bencana 

Persentase penanganan 

kejadian Bencana Alam. 

95% 100% 105% 

 

Sasaran strategis ke 8 dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana penanganan kejadian 

bencana alam yang selalu terjadi tiap tahunnya khususnya bencana banjir yang selalu terjadi di 

beberapa titik lokasi Desa-desa Lingkup Kecamatan. 

 Rata-rata capaian sasaran dan indikator kinerja utama ini dapat terealisasi secara maksimal 

atas upaya pemerintah dalam mensosialisasikan bahaya bencana sehingga hasil dari kegiatan 

tersebut dapat meminimalisir korban dari bencana alam khususnya bencana banjir yang saat ini 

sering melanda dibeberapa titik lokasi di lingkup kecamatan bojongsoang. 

 

Table. 2.9 

Sasaran Strategis Kesembilan.  

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 

Meningkatnya kapasitas dan 

akuntabilitass pengelolaan 

keuangan dan asset daerah. 

persentase capaian retribusi 

kecamatan pada tahun berkenaan 

95% 89,81% 94,53% 
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Pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), 

untuk jumlah permohonan perijinan IMB Target Tahun 2016 adalah sebesar 95% sedangkan 

realisasi dari target sebesar 89,81%. 

- Data tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja permohonan perijinan mengalami penurunan jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena sebagian banyak penduduk 

yang telah memiliki IMB akan tetapi hal tersebut bukan sebagai tolok ukur kecamatan karena sampai 

saat ini upaya-upaya untuk meningkatkan PAD tetap terus di sosialisasikan baik secara langsung 

kepada warga masyarakat ataupun melalui desa-desa. 

- Pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang perijinan Undang-undang Gangguan (HO), untuk 

jumlah pemohon perijinan HO, target Tahun 2016 adalah sebesar 95% pemohon HO, sedangkan 

realisasinya sebesar 110,11%  pemohon HO. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan semakin tingginya 

tingkat kesadaran masyarakat dan semakin bertambahnya lahan usaha sehingga timbul kesadaran 

untuk memenuhi kewajiban untuk memiliki ijin HO.  

 

Table. 2.10 

Sasaran Strategis Kesepuluh. 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 
Kinerja 

 

1 2 3 4 5 

Meningkatkan pemanfaatan 

potensi Daerah. 

Persentase pelimpahan 

kewenangan Bupati kepada Camat 

yang dilaksanakan Tingkat 

Kecamatan (%). 

 

95% 

 

98,36% 

 

103% 

 

Sasaran Strategsi ke 10 dan indikator kinerja utama khususnya mengenai pelimpahan kewenangan 

Bupati kepada Camat yang dilaksanakan dapat terealisasi sebesar 98.36% dan target 95% sehingga 

dalam capaian kinerja 103%. 

Capaian kinerja sebesar 103% tersebut dapat terwujud adanya upaya dari pemerintah kecamatan 

dalam hal pembinaan kepada Desa-desa lingkup kecamatan bojongsoang, seperti kegiatan Monev dan 

kegiatan lainnya yang mendukung untuk peningkatan kapasitas.  
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Table. 2.11 

Sasaran Strategis Kesebelas. 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 

 

Meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat perdesaan. 

Persentase lembaga dan organisasi 

Masyarakat yang terlibat dalam 

Pembangunan Tingkat Kecamatan 

(%). 

 

95% 

 

100% 

 

105% 

Jumlah Desa Swakarsa dan Jumlah 

Desa Swasembada (%). 

6 Desa 6 Desa 100% 

 

Persentase sasaran strategis 11 dalam sasaran strategis dan indikator kinerja utama ditargetkan 

sebesar 95% dan terealisasi mencapai 100%, hal ini dapat tercapai atas pembinaan secara terus 

menerus baik kepada desa maupun kepada lembaga dan organisasi masyarakat kecamatan sehingga 

apa yang telah ditargetkan dapat terealisasi berkat partisipasi dan kerjasama antar lembaga dan 

organisasi masyarakat yang berada di lingkup kecamatan bojongsoang. 

- Untuk Tahun 2016, indikator kinerja utama dari Sasaran Strategis 11, rata-rata dari Target 6 Desa, 

hampir semua Desa yang berada di wilayah Kecamatan Bojongsoang telah masuk kedalam kategori 

desa swasembada hal ini dipandang dari tingkat kemampuan masyarakat desa yang berada di 

lingkup kecamatan bojongsoang telah beralih fungsi, adapun dasar penilaian antara lain : partisipasi 

masyarakat sudah lebih efektif, kepadatan penduduk, keterikatan terhadap adat istiadat, fasilitas 

desa yang memadai dan lebih maju dari pada desa lainnya dasar tersebut menjadi alas an penilaian 

pemerintahan. 

- Rata-rata pencapaian sasaran strategis ke 11 dan indikator kinerja utama di kecamatan bojongsoang 

khususnya jumlah desa swakarsa dan organisasi Masyarakat yang terlibat dalam Pembangunan 

Tingkat Kecamatan, mengalami peningkatan hal ini dikarenakan adanya upaya dari pemerintah 

kecamatan dalam melaksanakan koordinasi dengan stakeholder eksternal kecamatan khususnya 

organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ikut serta berperan aktif dalam pembangunan. 

 

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan beberapa 

Tahun Terakhir 

 

Adapun rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 dengan 

beberapa tahun terakhi bisa dilihat dalam tabel, sebagai berikut : 
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Tabel 3 

Tabel 3. 

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016   

dengan beberapa Tahun Terakhir 

      
   

No sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Tahun 2015 Tahun 2016 

Target  Realisasi % Target  Realisasi % 
                  

1. 

Meningkatnya 
Derajat Kesehatan 
Penduduk sejalan 
dengan upaya 
membangun 
keluarga berencana 
dan keluarga 
sejahtera. 

Persentase persalinan 
ditolong oleh tenaga 
kesehatan yang 
berkompeten skala 
kecamatan  

            

            

      90% 94.78% 94.95% 

            

            

Jumlah kelembagaan 
organisasi perempuan 
ditingkat kecamatan 
(Satuan Organisasi). 

            

            

1 Org 1 Org 100% 90% 94.78% 95.75% 

            

            

2. 

Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

Persentase usulan 
program/ kegiatan 
kecamatan yang 
ditetapkan dalam 
RKPD. 

            

            

100% 100% 100% 90% 100% 111% 

            

            

3. 

Meningkatnya 
pengawasan dan 
pengendalian 
terhadap 
pencemaran dan 
kerusakan 
lingkungan. 

Cakupan pelayanan 
sampah skala 
kecamatan 

            

            

6 Desa 6 Desa 100% 90% 99.92% 110% 

            

            

Persentase 
Pemeliharaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH). 

          

111% 
100 
M2 100 M2 100% 

90% 100% 

          

4. 
Meningkatkan 
efisiensi Pelayanan 
Administrasi Publik. 

Cakupan penerbitan 
KTP dan KK Lingkup 
Kecamatan. 

- - - - - - 

5. 

Meningkatnya 
kompetensi 
penduduk melalui 
penguasaan 
budaya lokal, 
olahraga dan 
pendidikan non 
formal 

Jumlah Pemuda 
berprestasi dalam 
Pembangunan 
Skala Kecamatan. 

 1 Klub  1 Klub 100%  1 Klub  1 Klub 100% 

              

Jumlah Klub Olah 1 Klub 1 Klub 100% 1 Klub 1 Klub 100% 
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Raga menurut 
Cabang Olah Raga 
Tingkat Kecamatan. 

7. 

Meningkatkan 
peran serta 
masyarakat dalam 
menjaga kemanan 
dan ketertiban 
masyarakat 

Persentase jumlah 
masyarakat yang 
mengikuti sosialisasi 
tentang wawasan 
kebangsaan 

1 Keg 1 Keg 100% 95% 100% 105% 

8. 

Meningkatnya 
mitigasi dan 
adaptasi terhadap 
resiko bencana 

Persentase 
Penanganan 
Kejadian Bencana 
Alam 

1 Keg 1 Keg 100% 95% 100% 105% 

 

3. Analisis peningkatan/penurunan kinerja 

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan  

kinerja serta alternatinya serta solusi yang telah di lakukan, perlu dilaksanakan 

untuk mengukur keberhasilan, atau penurunan serta penyebab – penyebabnya,  

dengan cara membandingkan kinerja tahun ini dengan capaian kinerja pada 

beberapa tahun terakhir. 

Ada beberapa indikator kinerja utama yang mencapai peningkatan kinerja 

dan ada pula yang mengalami penurunan kinerja, hal itu disebabkan oleh 

beberapa faktor. Berikut Indikator Kinerja Utama yang mengalami peningkatan 

dan penurunan kinerja disertai alasan serta alternatif solusi dalam mengatasi 

permasalahan. 

 

 Indikator kineja Utama, dalam sasaran Strategis Pertama mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukan adanya 

peningkatan partisipasi masyarakat akan kegiatan penyuluhan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan dan dibantu oleh Lembaga/ 

Organisasi Perempuan (PKK) yang berkoordinasi dengan Lembaga 

Perempuan tingkat Desa, sehingga kegiatan tersebut bisa 

tersosialisasikan baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat desa 

dengan mengadakan program penyuluhan secara rutin. 
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 Indikator kinerja utama Jumlah desa yang telah menyelenggarakan 

Musrenbang setiap tahun selalu mencapai target 100 %. Ada 6 (enam) 

desa di wilayah Kecamatan. Kegiatan  Musrenbang yang secara rutin  

diselenggarakan oleh desa menunjukkan partisipasi serta kesadaran 

yang cukup besar akan pentingnya perencanaan pembangunan, baik 

fisik, sosial maupun ekonomi yang berasal dari usulan masyarakat, 

disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masyarakat yang menyangkut 

hajat hidup warga masyarakat. 

 

 Indikator Kinerja Utama, dalam Sasaran Strategis Ketiga  

 Untuk TPS (Tempat Pembuangan Sampah), dari 6 desa yang ada di 

Kecamatan Bojongsoang, tidak satu pun TPS yang di  

kelola/disediakan oleh desa, hal ini dikarenakan belum tersedianya 

lahan dan perijinan warga yang sulit didapatkan, akan tetapi 

dirumah-rumah penduduk/ kompleks telah disediakan bak-bak 

sampah oleh pengembang, yang selanjutnya di angkut oleh 

kendaraan Dinas kebersihan untuk dibuang ke TPA, akan tetapi hal 

tersebut tidak bisa menjadi sebagai tolok ukur maka dalam hal ini 

pemerintah kecamatan memberikan bantuan Roda Sampah ke 

Desa-desa di lingkup Kecamatan Bojongsoang dengan cara Pinjam 

Pakai, langkah itu di ambil sebagai antisipasi bagi pemerintah 

kecamatan untuk mendukung pengelolaan persampahan. 

 Dalam pelaksanaan indikator kinerja utama mengenai Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya 

untuk tahun 2016 mengalami peningkatan karena pemerintah 

kecamatan telah memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau yang ada di 

lingkungan kantor kecamatan dengan mengadakan penataan 

halaman kantor dan pembelian bunga tanaman hias beserta 

kelengkapan lainnya yang dapat dirasakan oleh karyawan-karyawati 

kantor kecamatan dan masyarakat bojongsoang dan tampilan 

kecamatan terlihat lebih asri 

 

 Indikator kineja Utama dalam meningkatkan efisiensi pelayanan 

administrasi publik pada tahun 2016 mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun 2015. Kegiatan tersebut dapat tercapai karena 

adanya kerjasama antara pemerintah kecamatan dengan desa-desa di 

lingkup kecamatan bojongsoang sehingga mempermudah pihak 

kecamatan untuk mensosialisasikan permasalahan tentang administrasi 

kependudukan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada 



Kecamatan Bojongsoang | LKIP 29 

 

masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya memiliki administrasi kependudukan. 

 

 Indikator kineja Utama yakni jumlah klub olahraga yang dibina dari tahun 

2015 sampai dengan tahun 2016 pada dasarnya tidak mengalami 

perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatannya, akan tetapi 

di tahun 2016 cabang olah raga khususnya olah raga seni bela diri 

pencak silat dapat mengukir prestasi dan hal tersebut menjadi sebuah 

pencapaian bagi pemerintah karena program pembinaan yang 

dilaksanakan secara terus menerus menjadi sebuah tolok ukur 

keberhasilan dalam pembinaan, baik pembinaan dari tingkat desa 

maupun ditingkat kecamatan. 

 

 Indikator kineja Utama, dalam sasaran strategis keenam persentase 

pencapaian dari kegiatan sosialisasi kewaspadaan dini/ deteksi dini, 

mengalami peningkatan hal tersebut diukur dari jumlah peserta dan 

jumlah desa yang ikut serta dalam kegiatan sehingga jika dibandingkan 

dengan tahun 2015 ada perbedaan yang signifikan sehingga dengan 

adanya sosialisasi tersebut bisa meminimalisir dan memberikan 

pemahaman mitigasi bencana. 

 

 Indikator Kinerja Utama, dalam kegiatan sosialisasi tentang wawasan 

kebangsaan, pencapaian kegiatan pada tahun 2015 dengan tahun 2016 

tidak terlalu banyak perubahan karena kegiatan sosialisasi tentang 

wawasan kebangsaan adalah kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan 

tiap tahunnya di pemerintah kecamatan bojongsoang akan tetapi ada 

sedikit pembeda dari tahun 2015 dengan tahun 2016 yakni dalam tingkat 

partisipasi peserta kegiatan yang mengalami peningkatan, hal ini 

menjadi sebuah pencapaian bagi pemerintah kecamatan karena apa 

yang ditargetkan dapat tercapai, adapun dasar target yang ditetapkan 

berkaca kepada pelaksanaan pada kegiatan tahun 2015 maka di tahun 

2016 pemerintah kecamatan mencoba untuk meningkatkan prosentase 

kehadiran dan hal tersebut akhirnya dapat terwujud sebagaimana yang 

telah direncanakan pada sebelumnya. 

 

 Indikator kinerja utama dalam sasaran strategis kedelapan di kegiatan 

mitigasi bencana antusiasme masyarakat sangatlah tinggi meskipun jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini adanya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya mitigasi ditengah kondisi alam yang saat ini 
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tidak bisa diprediksi, antusiasme masyarakat tersebut sebagai hasil dari 

kegiatan pada tahun sebelumnya. 

 

 Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis kesembilan 

menunjukan adanya penurunan capaian dari tahun sebelumnya, hal ini 

disebabkan karena adanya system kolektif pemohon ijin oleh 

pengembang yang langsung diajukan ke tingkat kabupaten dan tidak 

melalui kecamatan serta adanya keterbatasan kewenangan sehingga 

tidak semua ijin atau rekomendasi ijin dapat diberikan oleh kecamatan 

dengan skala luas tertentu, seperti yang ada dalam indikator kinerja 

utama sebagai berikut : 

 

o Jumlah Pemohon ijin IMB Persentase permohonan IMB yang 

cenderung masih di bawah target khususnya pada tahun 2012 

dan 2013 (untuk tahun 2014 dan 2015 mencapai target dan 2016 

kurang dari target), hal ini disebabkan di Kecamatan 

Bojongsoang cukup banyak kompleks perumahan yang membuat 

IMB dengan cara kolektif/menginduk dan dilakukann oleh 

pengembang, sehingga permohonan IMB langsung diajukan oleh 

pengembang ke Tingkat Kabupaten, tidak melalui Kecamatan 

terlebih dulu, sehingga untuk mendorong hal tersebut diperlunya 

program/ kegiatan yang dapat mendorong tingkat kesadaran 

masyarakat akan pentingnya memiliki IMB.  

 

o Indikator Kinerja Utama Jumlah pemohon Ijin Gangguan (HO) 

menunjukkan adanya peningkatan persentase dalam jumlah 

pemohon. Hal ini antara lain disebabkan meningkatnya 

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki perijinan 

bagi sebuah usaha. Sedangkan Tahun 2016 dapat melebihi 

target, yakni mencapai 110,11%, hal ini dikarenakan adanya 

kesadaran masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki 

lahan usaha sesuai dengan bidangnya. 

 

 Indikator Kinerja Utama, dalam sasaran strategis kesepuluh tentang 

pelimpahan kewenangan bupati kepada camat, pada tahun 2016 

capaian indikator kinerja utama mengalami peningkatan disbanding 

tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya peningkatan kualitas 

aparatur kecamatan yang melaksanakan tugas sesuai dengan 



Kecamatan Bojongsoang | LKIP 31 

 

kewenangannya serta didukung dengan peningkatan kualitas 

pemerintah desa dalam melaksanakan pelaporan. 

  

 Indikator kinerja utama, persentase lembaga dan organisasi masyarakat 

yang terlibat dalam pembangunan mengalami peningkatan dibandingkan 

tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena intensitas pembinaan 

kecamatan kepada masyarakat yang terus dilakukan untuk 

meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat khususnya 

organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam terlaksananya 

pembangunan ditingkat kecamatan 

  

A. Realisasi Anggaran  

   

Adapun rincian Anggaran Program/ Kegiatan pada Tahun 2016, dijelaskan 

dalam tabel dibawah : 

 
Tabel 3 

Program / Kegiatan Tahun 2016 
 

 
No. 

 

 
Program / kegiatan 

 
Pagu Anggaran 

(Rp) 

 
Reaslisasi 
Anggaran 

 
Sisa Pagu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Program peningkatan dan 
pengembangan pengelolaan keuangan 
daerah 
 
- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah 
 
 
 

8.500.000,00 
 
 
8.500.000,00 
 
 

8.500.000,00 
 
 
   8.500.000,00 
 

 
 
 
- 

2. Program peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan kebijakan 
KDH 
 
- Pengendalian manajemen pelaksanaan 

kebijakan KDH 

146.500.000,00 
 
 
 
 
146.500.000,00 
 
 

144.100.000,00 
 
 
 
 
144.100.000,00 
 

2.400.000,00 
 
 
 
 

2.400.000,00 

3. Program Peningkatan Keberdayaan 
Masyarakat Perdesaan 
 
- Pemberdayaan Lembaga dan 

Organisasi Masyarakat Perdesaan 
 

- Penyelenggaraan Pembangunan 
Perdesaan 

 

57.664.000,00 
 
 
33.264.000,00 
 
 
24.400.000,00 

57.664.000,00 
 
 
33.264.000,00 
 
 
24.400.000,00 
 
 

 
 
- 
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No. 

 

 
Program / kegiatan 

 
Pagu Anggaran 

(Rp) 

 
Reaslisasi 
Anggaran 

 
Sisa Pagu 

 

4. Program peningkatan kapasitas 
aparatur pemerintah desa 
 
- Pelatihan aparatur pemerintahan desa 

dalam bidang manajemen pemerintahan 
desa 

 
- Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 

38.660.000,00 
 
 
25.000.000,00 
 
 
 
13.660.000,00 

38.660.000,00 
 
 
25.000.000,00 
 
 
 
13.660.000,00 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu 
melahirkan dan anak 
 
- Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil 

dari keluarga kurang mampu 
 

20.000.000,00 
 
 
20.000.000,00 

20.000.000,00 
 
 
18.956.000,00 

1.044.000,00 
 
 

1.044.000,00 

6. Program perencanaan pembangunan 
daerah 
 
- Pengembangan partisipasi masyarakat 

dalam perumusan program dan 
kebijakan layanan publik 

 

36.000.000,00 
 
36.000.000,00 
 

36.000.000,00 
 
36.000.000,00 
 

 
 
- 

7. Program Pengembangan Kinerja 
Pengelolaan Persampahan 
 
- Penyediaan prasarana dan sarana 

pengelolaan persampahan 
 

24.200.000,00 
 
 
24.180.000,00 

24.200.000,00 
 
 
24.180.000,00 

20.000,00 
 
 

20.000,00 

8. Program pengelolaan ruang terbuka 
hijau (RTH) 
- Pemeliharaan RTH 

30.000.000,00 
 
30.000.000,00 
 

30.000.000,00 
 
30.000.000,00 
 

 
 
- 

9. Program Penataan Administrasi 
Kependudukan 
 
- Peningkatan pelayanan publik dalam 

bidang kependudukan 
 

32.000.000,00 
 
 
32.000.000,00 

32.000.000,00 
 
 
32.000.000,00 

 

 
 
- 

10. Program peningkatan peran serta dan 
kesetaraan jender dalam 
pembangunan 
 
- Pembinaan organisasi perempuan 
 

35.000.000,00 
 
 
35.000.000,00 
 

35.000.000,00 
 
 
35.000.000,00 
 

 
 
- 

11. Program peningkatan peran serta 
kepemudaan 
 
- Pembinaan organisasi kepemudaan 
 

12.000.000,00 
 
 
12.000.000,00 
 

12.000.000,00 
 
 
12.000.000,00 
 
 

 
 
- 

12. Program pembinaan dan 
Permasyarakatan Olah raga 
 

24.000.000,00 
 
 

24.000.000,00 
 
 

 
 
- 
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No. 

 

 
Program / kegiatan 

 
Pagu Anggaran 

(Rp) 

 
Reaslisasi 
Anggaran 

 
Sisa Pagu 

- Pembinaan cabang olahraga prestasi di 
tingkat daerah 
 
- Pembinaan olahraga yang berkembang 
di masyarakat 

12.000.000,00 
 
 
12.000.000,00 
 
 

12.000.000,00 
 
 
12.000.000,00 
 

 
- 

13. Program pemeliharaan kantrantibmas 
dan pencegahan tindak kriminal 
 
- Peningkatan kerjasama dengan aparat 

keamanan dalam teknik pencegahan 
kejahatan 
 

- Peningkatan aparat dalam rangka 
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 

 

43.112.500,00 
 
 
13.000.000,00 
 
 
 
30.112.500,00 
 
 

40.462.500,00 
 
 
13.000.000,00 
 
 
 
27.462.500,00 

2.650.000,00 
 
 
 
- 
 
 

2.650.000,00 
 
 

14. Program pengembangan wawasan 
kebangsaan 
 
- Peningkatan toleransi dan kerukunan 

dalam kehidupan beragama 
 

- Peningkatan kesadaran masyarakat 
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 

44.720.000,00 
 
 
30.200.000,00 
 
 
14.520.000,00 
 

42.720.000,00 
 
 
28.200.000,00 
 
 
14.520.000,00 
 

2.000.000,00 
 
 

2.000.000,00 
 
 
- 
 

15. Program Pencegahan Dini & 
Penanggulangan Korban Bencana 
Alam 
 
- Pemantauan dan Penyebarluasan 

Informasi Potensi Bencana Alam 

68.000.000,00 
 
 
68.000.000,00 
 
 

68.000.000,00 
 
 
68.000.000,00 
 

 
 
 

  
J U M L A H 

 
620.356.500,00 

 
612.242.500,00 

 
8.114.000,00 
 

 

   

Pada Tahun 2016, seluruh Program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai 

dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016.  

Namun dari 20 Program dan 46 kegiatan yang dilaksanakan tersebut, ada 

beberapa Program dan kegiatan yang tidak menyerap seluruh anggaran sehingga 

terdapat sisa anggaran. Dari pagu Anggaran sebesar Rp. 620.356.500,00,-terealisasi 

anggaran sebesar Rp. 612.242.500,00,-. Anggaran yang tersisa sebesar Rp. 

8.114.000,-. Bila diprosentasekan, anggaran yang terserap sebesar  97,4%, dan yang 

tidak terserap/ tidak digunakan sebesar 2,6%. 

Program dan kegiatan yang tidak menyerap anggaran sampai 100% adalah 

sebagai berikut: 

1. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian 

pelaksanaan kebijakan KDH dengan anggaran sebesar Rp. 146.500.000,00,- 

terealisasi sebesar Rp. 144.100.000,00,-. Anggaran yang tidak terserap sebesar 
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Rp. 2.400.000,00,-, hal ini dikarenakan uang yang ada dalam program ini tidak 

digunakan keseluruhan hanya digunakan berdasarkan kebutuhan kegiatan. 

2. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak dengan anggaran 

sebesar Rp. 20.000.000,00,- terealisasi Rp. 18.956.000,00,-. Anggaran yang tidak 

terserap sebesar Rp. 1.044.000,00,-, hal ini dikarenakan ada penyesuaian biaya 

honorarium pemateri PNS yang disesuaikan dengan DHT. 

3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan anggaran 

sebesar Rp. 24.200.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 24.180.000,00,-. Anggaran 

yang tidak terserap sebesar Rp. 20.000,00,-, hal ini dikarenakan adanya 

penyesuaian berdasarkan kebutuhan anggaran. 

4. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan 

anggaran sebesar Rp. 43.112.500,00,- terealisasi sebesar Rp. 40.462.500,00,-. 

Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 2.650.000,00,-, hal ini dilakukan 

sebagai bagian dari efisiensi anggaran, agar anggaran yang dikeluarkan sesuai 

dengan pembukuan serta anggaran yang tidak terpakai tetap ada dalam buku 

rekening. 

5. Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 

44.720.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 42.720.000,00,-. Anggaran yang tidak 

terserap sebesar Rp. 2.000.000,00,-, hal ini adanya penyesuaian berdasarkan 

skala kebutuhan kecamatan yang mana dalam pembayaran atau honorarium 

pemateri PNS disesuaikan dengan DHT, agar sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB  IV 

P E N U T U P 

 

  Laporan Kinerja Instani Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bojongsoang 

Kabupaten Bandung Tahun 2016  menguraikan Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 

2016, Kinerja Organisasi yang memuat  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 

Tahun ini, Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2016 

dengan tahun-tahun sebelumnya;  Analisis keberhasilan / kegagalan kinerja serta 

alternatif solusi; Analisis atas efisiensi penggunaan sumber Daya dan Analisis 

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja; serta Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016. 

  Hasil pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2016 telah menunjukkan 

peningkatan yang signifikan untuk beberapa sasaran strategis,  meskipun secara 

keseluruhan target yang direncanakan belum seluruhnya dapat dicapai, namun 

demikian peningkatan kinerja yang telah dicapai dapat dijadikan suatu motivasi 

yang baik untuk menentukan arah dan langkah-langkah kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Bandung yang lebih baik di masa yang akan datang. 

  Pencapaian kinerja untuk setiap Sasaran strategis tidak seluruhnya mencapai 

target 100%, walaupun ada beberapa yang mencapai target bahkan melebihi target, 

diantaranya adalah pada Jumlah Permohonan HO meskipun dalam permohon ijin 

IMB mengalami penurunan. 

  Pencapaian kinerja yang belum memenuhi target di beberapa sektor, bahkan 

ada yang hanya mencapai 0% di tahun 2016, yakni  pada jumlah Sewa Alat Berat 

yang disebabkan kendaraan Alat Berat tersebut sudah tidak dapat dipergunakan 

lagi, bahkan sudah dilakukan pengajuan penghapusan aset alat berat pada tahun 

2014 dan saat ini alat berat tersebut telah ditarik pada bulan Desember tahun 2016.  

  Sementara itu untuk Realisasi Akuntabilitas Target Kinerja Tahun 2016 

mencapai 86 %, dan Akuntabilitas Keuangan mencapai 99 %.  

 Sesuai hasil analisa capaian kinerja tahun 2016, beberapa langkah penting 

sebagai strategi pemecahan masalah yang akan kami jadikan masukan atau 

sebagai bahan pertimbangan dimasa yang akan  datang, antara lain: 

 

1. Penyusunan perencanaan yang lebih matang 

2. Mekanisme pengumpulan kinerja yang tepat 
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3. Konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam menentukan 

arah kebijakan. 

4. Mendorong pada kebijakan pembangunan wilayah yang  lebih bermanfaat. 

  

 Untuk meningkatkan kembali PAD pada Retribusi Sewa alat Berat, 

diharapkan pengadaan kendaraan Alat Berat yang baru, yang lebih layak untuk 

digunakan. 

 

  

Bojongsoang,    Februari 2017 

 

CAMAT BOJONGSOANG 

 

 

 

Drs. H. AEP AHMAD MUSLIM, M.Si 
NIP. 19630812 198303 1 007 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


