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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

merupakan bentuk kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk 

mencapai akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik,Kecamatan Kutawaringin sebagai 

Perangkat Daerah yang mempunyai unsur pelaksanaan pembantu pimpinan kepada Kepala 

Daerah dibawah pembinaan Sekretaris Daerah, selalu ditintut melakukan pembenahan kinerja. 

Pembenahan kinerja diharpakan mampu meningkatkan peran serta pungsi Kecamatan sebagai  

subsistem dari sistem pemerintah daerah  yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat  

dalam merencanakan pembangunan daerah kabupaten bandung, capaian tujuan dan sasaran 

pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah,melaikan 

keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah 

Kabupaten,Propinsi dan Nasional. 

 

B. Gambaran Umum Kecamatan 

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada undang- undang Nomor 32 

Tahun 2004 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah, 

yang di masa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah 

diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 126 ayat (2) dan (3) Undang- undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah 

berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat pada tingkat kewilayahan. Tugas pokok danfungsi Camat lebih strategis yaitu 

melaksanakan sebagaian kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan Bupati 

kepadaCamat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sebagaimana tertuang 

dalamPeraturan Bupati  Bandung Nomor 60 Tahun 2011 

Dengan dilaksanakannya pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan, maka 

diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan lebih efisien serta didukung 

adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten  dan Pemerintah 

Kecamatan Dimasa depan Tugas Pemerintah Kabupaten lebih difokuskan kepada persoalan 

yang strategis yang bersifat makro. 
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Sedangkan persoalan teknis kewilayahan, termasuk didalamnya penyelesaian persoalan-

persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan oleh para Camat. 

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat mengindikasikan adanya otoritas dan 

kapasitas Camat untuk : 

1. Melakukan identifikasi potensi local di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi 

mengembangkannya; 

2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah dilimpahkan; 

3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya; 

4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan; 

5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat 

sasaran dan tepat manfaat. 

 

Secara subtantif, kewenangan yang dilimpahkan meliputi kewenangan yang bersifat 

internal, yakni kewenangan Camat unuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintah 

secara utuh, termasuk didalamnya kewenangan yang menyangkut masalah-masalah 

kepegawaian, barang daerah dan juga pengelolaan keuangan (APBD) serta kewenangan yang 

bersifat eksternal, yakni kewenangan yang menyangkut pelaksanaan tugas pembinaan dan 

koordinasi kemasyarakatan secara utuh, antara lain tugas untuk mengakomodasi berbagai 

aspirasi yang berkembang di 

masyarakat, sekaligus dapat melakukan tindakan nyata sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya. 

 

1. Kondisi Eksisting Kecamatan Kutawaringin  

Kecamata Kutawaringin  terletak di sebelah Selatan Kabupaten  Bandung,  

mempunyai luas wilayah 4.430.90 Ha, terdiri atas 11 Desa,40 Dusun  168 Rukun Warga, dan 

550 Rukun Tetangga. Batas wilayah Kecamatan Kutawaringin 

adalah sebagai berikut : 

A. Sebelah Utara : Kecamatan Batujajar  Kab. Bandung Barat 

B. Sebelah Timur : Kecamatan Margaasih dan Ecamatan Katapang 

C. Sebelah Selatan : Kecamatan Soreang 

D. Sebelah Barat : Kecamatan Pasir jambu dan Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat 
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GAMBAR 1 
PETA KECAMATAN KUTAWARINGIN 

 

 
Sumber : Laporan kecamatan Kutawaringin bulan Desember 2016 
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2. Kondisi Geografis 

Keadaan geografis kecamatan Kutawaringin merupakan kawasasan Perbukitan dan 

pertanian dengan jumlah penduduk berdasarkan data kependudukan bulan Desember 2016 

adalah 98. 767 jiwa terdiri atas 50.576 Laki-laki, 48.191 Perempuan dan 28.802 Kepala 

Keluarga yang dikelompokan juga berdasarkan jenis kelamin, agama, dan mata pencaharian 

(sebagaimana tabel berikut ini).  

 
TABEL 1 

DATA PENDUDUK KECAMATAN KUTAWARINGIN 
BERDASARKAN JENIS KELAMIN 

 

NO DESA LAKI-LAKI 
(JIWA) 

PEREMPUAN 
(JIWA) 

JUMLAH 

1 Cilame 2781 2685 5466 

2 Buninagara 3623 3558 7181 

3 Padasuka 4988 4656 9644 

4 Sukamulya 3782 3773 7556 

5 Kutawaringin 3553 3357 6909 

6 Kopo 4436 4285 8721 

7 Cibodas 3495 3338 6833 

8 Jatisari 5448 5129 10578 

9 Jelegong 8425 7938 16363 

10 Gajahmekar 5620 5263 10883 

11 Pameuntasan 4424 4209 8633 

 JUMLAH 50576 48191 9867 
Sumber : Laporan kecamatan Kutawaringin bulan Desember 2016 

 
Jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama adalah sebagai berikut : 
 

TABEL 2 
DATA PENDUDUK KECAMATAN KUTAWARINGIN 

BERDASARKAN AGAMA 
 

NO AGAMA JUMLAH 
(JIWA) 

KETERANGAN 

1 Islam 98.763  
2 Kristen 207  
3 Katolik 68  
4 Hindu 4  
5 Budha 5  
 JUMLAH 99.047  

Sumber : Lap. Kecamatan Kutawaringin bulan Desember 2016 

 
Di samping itu, Kecamatan Kutawaringin mempunyai sarana perekonomian yang menggerakan 

denyut kehidupan masyarakat sekitar, yaitu antara lain: 
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TABEL 3 
SARANA PEREKONOMIAN 

 

No 
 

SARANA PEREKONOMIAN 
 

JUMLAH 
 

KETERANGAN 
 

 Pasar Tradisional 1  

 Toko/Kios 615  

 Koperasi 7  

 Bank 3  

 Industri kecil dan kerajinan rumah 
tangga 

1987  

 Jumlah 4600  

Sumber : Lap. Kecamatan Kutawaringin bulan Desember 2016 
 
Sarana penting yang ada di wilayah Kecamatan Kutawaringin adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 4 
SARANA PENTING 

 

NO NAMA JUMLAH KETERANGAN 

 Puskesmas  2  

 Rumah Bersalin  2  

 Apotek  3  

 Posyandu    

Sumber : Lap. Kecamatan Kutawaringin bulan Desember 2016 
 
 

C. Tugas dan Fungsi 

Jumlah personil Kecamatan Kutawaringin sebanyak 37 orang yang terdiri dari 25 orang 

PNS Kecamatan, 6 orang Sukwan dan 6 orang tenaga bantuan Polisi Satpol PP. 

Perincian Golongan sebagai berikut: Golongan IV sebanyak 4 Orang, Golongan III sebanyak 10 

orang, Golongan II sebanyak 11 orang. Perincian eselon terdiri dari : 

1. Esselon III A sebanyak 1 orang 

2. Esselon III B sebanyak 1 orang 

3. Esselon IV A sebanyak 5 orang 

4. Esselon III B sebanyak 2 orang 

 

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, 

pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. 

kecamatan dipimpin olehcamatyang berkedudukan  di bawah dan bertanggung jawab 

kepadaBupati melalui Sekretaris Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor...........Tahun 2016 maka rincian tugas pokok 

dan fungsi organisasi Kecamatan sebagai berikut 

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat; 
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Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,  mengkoordinasikan, 

melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi: 

a. perumusan,pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum 

dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat,ketentraman dan 

ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya; 

b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, 

pemberdayaan masyarakat,ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial 

budaya; 

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; 

dan 

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Camat mempunyai sub tugas sebagaiberikut: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas umum 

pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsinya; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum 

pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategidan program kerja 

Kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat; 

c. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan,pemberdayaan masyarakat, ketentraman 

ketertiban umum,pembangunan dan kegiatan sosial budaya di tingkat Kecamatan; 

d. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, 

melalui : 

1. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; 

2. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;  

3. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;   

4. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;  

5. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;  

6. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa; 
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7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;  

8. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;  

9. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan 

desa; 

10. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; 

11. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 

12. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; 

13. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 

14. Fasilitasi kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; 

15. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan 

dan penegasan batas Desa; 

16. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa; 

17. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan 

18. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya 

e. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan 

tugas dan kegiatan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, 

ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan social budaya;     

f. Mengkoordinasikan secara khusus penyelenggaraan ketertiban umum, 

ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan perangkat daerah 

terkait;  

g. Mengkoordinasikan secara khusus penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat 

dan desa dengan perangkat daerah terkait;  

h. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan 

tugas dan kegiatan lingkup pemerintahan umum, pelayanan, pemberdayaan 

masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum danp rasarana dan saranaumum; 

i. mengkoordinasikan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh 

UPT dan oleh unsure swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya; 

j. menyelenggarakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat; 
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k. menyelenggarakan percepatan pencapaian standard pelayanan minimal 

pelayanan dasar pada wilayah kerjanya; 

l. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana 

KerjaS trategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana KerjaTahunan 

(RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan 

informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-

dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja 

lainnya; 

m. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Kecamatan; 

n. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis 

maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Kecamatan; 

o. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam 

tugas instansilainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

p. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf; 

q. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan maupun tertulis 

sesuai bidang tugasnya; 

r. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk 

langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas; 

s. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program 

kerja Kecamatan; 

t. membina staf fsesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan 

karierstaf; 

u. memeriksa konsep-konsep surat  yang  diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;  

v. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta 

upaya tindak lanjut;  
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w. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris Desa berdasarkan rekomendasi 

kepala desa melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui 

prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindaklanjut; 

x. Memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi 

Kepala UPT di lingkup wilayah kerjanya;  

y. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun 

administrative untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

z. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan;  

aa. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang 

tugas Kecamatan; dan 

bb. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian 

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

Camat dalam melaksanakan tugas di bantu oleh Perangkat Kecamatan yang terdiri dari : 

a. Camat 

b. Sekretaris Kecamatan, membawahi : 

1. Sub Bagian Program dan Keuangan 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Seksi Pemerintahan 

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

e. Seksi Pembangunan 

f. Seksi Sosial Budaya dan 

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

h. Jabatan Fungsional 

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat  yang  dalam  

pelaksanaan  tugasnya  dibantu  oleh  pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur 

organisasi dibawah ini: 
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Tabel.5 

STRUTUR ORGANISASI KECAMATAN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMAT 

SEKRETARIAT  

SEKSI  

PEMERINTAHAN 

 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

SEKSI  

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

 

SEKSI  

PEMBANGUNAN  

 

SEKSI  

KETENTERAMANDAN 

KETERTIBAN UMUM 

 

SEKSI 

SOSIAL BUDAYA 

 

SUBBAGIAN 
PROGRAM DAN 

KEUANGAN 

SUBBAGIAN  

UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 
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Berkenaan dengan materi yang akan disajikan dalam LKIP Untuk itu diperlukan 

peningkatan budayadan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta 

pertanggung jawabanberdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju pemerintahan yang baik, 

bersih,berwibawa dan bertanggungjawab. 

LKIP yang disusunoleh Kecamatan Kutawaringin  mempunyai 2 (Dua) fungsi utama 

yaitu : 

Pertama : Merupakan alat atau sarana bagi Kecamatan Kutawaringin untuk 

menyampaikan pertanggung jawaban atas hasil kinerja yang telah 

dicapai. 

Kedua : Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Instansi 

Pemerintah Kecamatan Kutawaringin. 

Maksud dan tujuan penusunan LKIP Kecamatan Kutawaringin tahun 2016 adalah : 

a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal sebagai sarana 

pertanggungjawaban Kecamatan Kutawaringin atas pencapaian kinerja yang dicapai 

pada tahun 2016 yang merujuk pada sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran 

strategis telah dicapai. 

b. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal sebagai sarana evaluasi pencapaian 

kinerja bagi upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. 

 

D. ISU STRATEGIS 

Kecamatan Kutawaringin sebagai instansi sektor publik telah mengupayakan 

penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 

waktu 5 (lima) tahun yaitu 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi,peluang dan 

kendala yang ada. 

Berdasarkan data empirik dan kondisi yang berkembang diwilayah kerja terdapat isu-isu 

yang muncul di antaranya : 

 Terdapatnya para pelaku UKM dan usaha ekonomi produktif yang perlu mendapatkan 

perhatian khusus untuk mengembangkan usahanya 

 Masih rendahanya kualitas dan kuantitas Aparatur pemerintah Desa untuk mencapai 

skala Desa Swakarsa 

 Masih pentingnya pencapaian target terhadap pendapatan asli daerah dari hasil 

Retribusi sebagai penyokong pembangunan wilayah 

 Adanya tuntutan dan harpan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 

 Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki data kependudukan secra legal 

 Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembanguna Desa 
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Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara konprehensif dan serius 

melalui pendekatan sebagai mana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup 

strategi kebijakan Program dan kegiatan,Implikasinya terhadap pelayanan, tugas pokok dan 

fungsi Kecamatan Kutawaringin,sebagai berikut : 

 Penataan kapasitas,kapabilitas serta produktivitas UMKM-IKM dan kualitas produk 

unggulan 

 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedesaan 

 Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 

 Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggaraan pelayanan publik 

 Meningkatkan efesiensi pelayanan administrasi publik 

 Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 

Memperhatikan isu strategis tersenut dijadikan sebagai landasan untuk mencapai sasaran 

strategis yang dituangkan lebih lanjut dalam penetapan indocator Kinerja Utama Kecamatan 

Kutawaringin Tahun 2016-2021. 

Landasan Hukum  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kutawaringin Kabupaten  Bandung Tahun 

2016 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 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

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

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

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

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP}; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Daerah Bupati  Bandung Nomor ........... Tahun .......... tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten  Bandung Tahun 

2016 - 2021. 
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Sistematika Penulisan  

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kutawaringin 

Kabupaten  Bandung Tahun 2016 adalah : 

BAB I PENDAHULUAN  

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, 

Dasar Hukum dan Sistematika.  

 BAB II  PERENCANAAN KINERJA  

Meliputi Perencanaan Strategis,Indikator Utama, Perjanjian Kerja 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA  

Meliputi Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja serta Realisasi Anggaran  

 BAB IV PENUTUP 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis 

Perencanaan strategis Kecamatan Kutawaringin merupakan dokumen yang disusun 

melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan 

misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintergrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki 

oleh daerah yang bersangkutan. 

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kutawaringin 2016-2021, 

menetapkan bahwa arah pembangunan Kecamatan Kutawaringin menunjuk kepada tujuan, 

sasaran yang tertuang dalam visi dan misi Bupati Bandung yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2016-2021  

“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju,Mandiri dan Berdaya Saing,Melalui 

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergitas Pembangunan Pedesaan Berlandaskan 

Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan”Melalui 9 ( Sembilan) Misi pembangunan 

yang ditetapkan yaitu : 

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan. 

2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan. 

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata ruang wilayah 

serta memperhatikan aspek kebencanaan. 

4. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan komprtitif. 

5. Meningkatkan Kelestarian Lingkugan Hidup. 

6. Meningkatkan Kemandirian Desa. 

7. Meningkatkan Reformasi Birokasi. 

8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban Wilayah. 

9. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 

Tahun 2016 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan RENSTRA 

Kecamatan Kutawaringin sebagai Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bandung 

yang dituangkan lebih lanjut kedalam rencana kerja (RENJA) Kecamatan Kutawaringin 

tahun 2016,memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Bandung kepada 

Camat, berusaha melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan Kecamatan 

Kutawaringin yaitu : 

1. Meningkatkan ketersediaan layana pendidikan berkualitas serta meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. 
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2. Meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Insfratuktur dasar yang tahan terhadap 

bencana serta mewujudkan kkeserasian pembangunan dengan tata ruang wilayah. 

4. Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandungsebagai upaya 

optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah. 

5. Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya 

dukung lingkungan,daya tampung lingkungan. 

6. Meningkatkan pertisipasi masyarakat desa dalam pembangunan wilayah. 

7. Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggaraan pelayanan publik. 

8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah sejalan dengan tujuan untuk 

menciptakan stabilitas keamanan wilayah dalam dukungan pembangunan wilayah. 

9. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat memiliki kaitan erat dengan upaya 

untuk mencapai tujuan menciptakan sumberdaya manusia Kabupaten Bandung yang 

berdayasaing. 

Untuk mencapai tujuan tersebut SKPD Kecamatan Kutawaringin telah menetapkan 

sasaran antara lain : 

1. Meningkatkan jumlah penduduk yang bersekolah 

2. Meningkatkan kompetensi penduduk melalui penguasaan budaya lokal,olah raga dan 

pendidikan non pormal 

3. Meningkatkan derajat kesehatan penduduk sejalan dengan upaya membangun 

keluarga berencana dan keluarga sejahtera 

4. Meningkatkan kesadaran penduduk untuk menerapkan perilaku hidup bersih 

5. Berkurangnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedesaan 

7. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah 

8. Meningkatkan efesiensi pelayanan administrasi publik 

9. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 

10. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah 

11. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat 

12. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban 

masyarakat 

13. Meningkatkan aksesbilitas kepasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan 

prasarana trasnportasi 

14. Meningkatkan realisasi wilayah terhadap resiko bencana 

15. Meningkatnya aksesbilitas,kapasitas dan kualitas insfratuktur sumber air 



KUTAWARINGIN BERTASBIH [Publish Date] 

  
 

  

LKIP KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2017 16 

 

16. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan 

lingkungan 

17. Terselenggaranya konservasi sumber daya alam 

18. Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung 

19. Meningkatkan kapasitas,kapabilitas serta produktivitas UMKM-IKM dan kualitas produk 

unggulan 

20. Terciptanya kondisi ketahanan pangan 

Adapun Perencanaan yang tertuang dalam lima tahunan tersebut selanjutnya 

direncanakan dan dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap tahunan dalam dokumen 

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung tahun 2016, Dimana 

setiap tahunnya mempunyai tujuan dan sasaran strategis yang hampir sama yang akan 

dicapai, hal ini dikarenakan mendapatkan pelimpahan dari Bupati Bandung  kepada 

Kecamatan sebagai mana tertuang dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 

tentang pelimpahan sebagian urusan kepada Camat. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilakukan melalui cara dan strategi dalam 

pelaksanaannya, yaitu melalui program dan kegiatan tahunan yang masing-masing 

mempunyai capaian indikator Kinerja yang akan dicapai. Adapun Program yang 

dilaksanakan pada tahun 2016 terdapat dalam tabel 2 (dua). 

 

B. Indikator Kinerja Utama 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan 

yang baik di indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor ER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran 

keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategi instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten 

Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat pemerintah Daerah dan 

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Kutawaringin telah 

ditetapkan melalui Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Kecamatan Kutawaringin tahun 2016-2021 tanggal 24 Nopember 2016. 

Bersamaan dengan telah ditetapkannya rencana strategi, Kecamatan juga telah 

menetapkan dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta 

menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria 

indikator kinerja agar berorientasi pada hasil. 

Berikut ini Tabel 3 (tiga) Matrik Restra 2016-2021 dan Tabel 4 (empat) Indikator Kerja 

UtamaKecamatan Kutawaringin tahun 2016-2021 : 
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Tabel.6 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2021 

Memantapkan Kabupaten Bandung yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintah yang Baik dan Sinergitas 
Pembangunan Pedesaan Berlandaskan Religius,Kultural dan Berwawasan Lingkungan 

Misi Tujuan Sasaran Indikator sasaran/IKU Alat ukur Indikator 

Menciptakan 
Pembangunan Ekonomi 
yang memiliki keunggulam 
kompetitif 

Meningkatkan daya saing 
perekonomian Kabupaten 
Bandung sebagai upaya 
optimalisasi kontribusi 
sektor ekonomi terhadap 
pembangunan daerah 

Meningkatkan kapasitas 
kapabilitas serta 
produktivitas UMKM-IKM 
dan kualitas produk 
unggulan 

Jumlah perempuan 
Pelaku Usaha Ekonomi 
Produktif (satuannya 
orang) 

Jumlah Perempuan 
Pelaku Usaha Ekonomi 
Produktiif 

Jumlah pelaku UMKM 
Tingkat 
Kecamatan(satuan pelaku 
UMKM) 

Jumlah Pelaku UMKM 
Tingkat Kecamatan 

Meningkatkan 
Kemandirian Desa 

Meningkatkan partisipasi 
masyarakat desa dalam 
pembangunan wilayah 

Meningkatnya 
pemberdayaan 
masyarakat pedesaan 

Jumlah desa Swakarsa 
(%) 

Rata-rata Desa yang 
mencapai Skala Desa 
Swakarsa 

Meningkatkan Reformasi 
Birokasi 

Meningkatkan kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara pelayanan 
publik 

Meningkatnya kapasitas 
dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan 
dan aser daerah 

Persentasi capaian 
Retribusi Kecamatan pada 
tahun berkenaan (%) 

Jumlah realisasi retribusi 
Kecamatan /Jumlah target 
Retribusi Kecamatan 
tahun berkenaan X 100% 

Meningkatkan kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara pelayanan 
publik 

Persentase pelimpahan 
Kewenangan Bupati 
kepada Camat yang 
dilaksanakan tingkat 
Kecamatan (%) 

Jumlah Kewenangan 
Bupati kepada Camat 
yang sudah ilaksanakan/ 
Jumlah Keseluruhan 
kewenangan yang 
didelegasikan kepada 
Camat X 100% 

Meningkatkan efesiensi 
pelayanan administarsi 
publik 

Cakupan penerbitan KK 
lingkup Kecamatan tahun 
berkenaan (%) 

Jumlah keluarga yang 
sudah memiliki KK/Jumlah 
keseluruhan KK di 
Kecamatan X 100% 

Cakupan penerbitan KTP 
lingkup Kecamatan (%) 

Jumlahpenduduk yang 
sudah memiliki KTP/ 
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Jumlahpenduduk yang 
wajib KTP di Kecamatan 
X 100% 

Meningkatkan kualitas 
perencanaan 
pembangunan Daerah 

Persentase usulan 
program/kegiatan 
Kecamatan yang di 
tetapkan dalam RKPD(%) 

Jumlah kegiatan yang 
diakomodir dalam RKPD/ 
Jumlah total usulan 
kegiatan (Musrembang) X 
100% 
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C. Perjanjian Kinerja  

 

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan suatu kesanggupan atas janji rencana 

kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Kutawaringin. Perjanjian kerja ini 

menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Kecamatan melalui Kinerja Camat  

selaku pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam suatu tahun tertentu 

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. 

Tujuan umum disusunnya Perjanjuan Kerja yaitu dalam rangka Intensifikasi 

pencegahan korupsi, Pningkatan kualitas pelayanan publik, Pencepatan untuk mewujudkan 

manajemen pemerintah yang efektif,trasparan dan akuntabel, namun demikian ruang 

lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi,yaitu program-

program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu 

strategik yang sedang dihadapi organisasi. 

Untuk itu penyusunan Perenvanaan Kinerja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2016 

merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Kerja 

Kecamatan Tahun 2016, Target Kinerja pada tingkat sasaran strategus akan dijadikan tolak 

ukur dalam mengukur keberhasilan Kecamatan dalam upaya pencapaian visi misi dan akan 

menjadi komitmen Kecamatan Kutawaringin untuk mencapainya dalam tahun 2016. 

Perjanjian Kinerja tahun 2016 disusun berdasarkan pada peraturan Presiden No 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kerja adapunpenetapan Kinerja Pemerintah     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUTAWARINGIN BERTASBIH [Publish Date] 

  
 

  

LKIP KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2017 20 

 

TABEL 7 

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA 

KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG 

TAHUN 2016 

 

No Sasaran Indikator Kinerja Target 

1 

Menigkatkan 
kapasitas,kapabilitas serta 
produktivitas UMKM-IKM dan 
kualitas produk unggulan 

Jumlah perempuan pelaku 
usaha ekonomi produktif ( 
satuannya orang) 

66 

Jumlah pelaku UMKM tingkat 
Kecamatan (satuan pelaku 
UMKM) 

 

2 

Meningkatkan  pemberdayaan 
masyarakat pedesaan 

Jumlah Desa Swakarya (%) 50 

Prosentase lembaga dan 
organisasi masyarakat yang 
terlibat dalam pembangunan 
tingkat Kecamatan 

75 

Jumlah lembaga ekonomi 
pedesaan tingkat Kecamatan 
(Lembaga) 

11 

3 
Meningkatnya kapasitas dan 
akuntabilitas pengelolaan 
keuangan dan aset daerah 

Persentase capaian retribusi 
kecamatan pada tahun 
berkenaan (%) 

100 

4 

Meningkatkan kinerja aparatur 
dan kelembagaan 
penyelenggara pelayanan 
publik 

Presentase pelimpahan 
kewenangan bupati camat 
ynag di laksanakan tingkat 
kecamatan (%) 

65 

5 

Meningkatkan efisiensi 
pelayanan administrasi publik 

Cakup penerbitan kk lingkup 
kecamatan tahun berkenaan 
(%) 
 

86.7 
 
 

Cakupan penerbitan ktp 
lingkup kecamatan (%) 

83 

6 

Meningkatnya kualitas 
perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Persentase Usulan 
program/kegiatan Kecamatan 
yang di tetapkan dalam RKPD 
(%) 

75 

7 
Meninhkatkan Jumlah 
Penduduk yang bersekolah 

Angka Partisipasi Sekolah 
(APS) Pendidikan Menengah 
Kecamatan (%) 

15,13 

8 

Meningkatnya kompetensi 
penduduk melalui penguasan 
budaya lokal, olah raga, dan 
pendidikan non formal 

Frekuensi penyuluhan 
terhadap pemuda tingkat 
kecamatan (satuannya kali) 
 

1 
 
 
 

Jumlah klub olah raga menurut 
cabang olah raga tingkat 
kecamatan 

2 

9 
Meningkatnya keamanan dan 
ketertiban masyarakat 

Presentase masyarakat yang 
mengikuti sosialisasi 
kewaspadaan dini/deteksi dini 

100 
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(%) 

10 

Meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam menjaga 
keamanan dan ketertiban 
masyarakat 

Presentase jumlah masyarakat 
yang mengikuti sosialisasi 
tentang wawasan kebangsaan 
(%) 

75 

11 

Meningkatkan derajat 
kesejahteraan penduduk 
sejalan dengan upaya 
membangun keluarga 
berencana dan keluarga 
sejahtera 

Prosentase Persalinan yang di 
tolong oleh tenaga Kesehatan 
yang berkompeten skala 
Kecamatan (%) 

75 

12 

Meningkatkan pemberdayaan 
perempuan sebagai aktor 
kunci dalam pembangunan 
keluarga 

Jumlah Kelembagaan 
Organisasi Perempuan di 
tingkat Kecamatan (LSM dan 
non LSM) ( satuan organisasi) 

2 

13 

Berkurangnya jumlah 
penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (PMKS) 

Jumlah penyandag masalah 
kesejahteraan sosial tingkat 
Kecamatan yang tertangani 
tahun berkenaan (Orang)  

79 

14 
Berkurangnya jumlah 
penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (PMKS) 

Jumlah PSM yang mendapat 
pelatihan (Orang) 

66 

15 
Tercapainya kondisi 
ketahanan pangan  

Jumlah jenis tanaman pangan 
yang dikomsumsi masyarakat 
Kecamatan (satuannya jenis) 

3 

16 
Meningkatkan resiliensi 
wilayah terhadap resiko 
bencana 

Prosentase penanganan 
kejadian bencana alam (%) 

60 

17 

Meningkatnya pengawasan 
dan pengendalian terhadap 
pencemaran dan kerusakan 
lingkungan 

Cakupan pelayanan sampah 
skala Kecamatan 

35 

18 
Terselenggaranya konservasi 
sumber  daya alam 

Prosentase pengelolaan RTH 
(%) 

23.46 

 

NO. Program/Kegiatan Anggaran Keterangan 

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

1 Program ketahanan pangan 14.300.000,00  

 Koordinasi kebijakan Perberasan 14.300.000,00  

2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas 
Adat  

19.000.000,00 
 

 Pelatihan Keterampilan bagi penyandang masalah  19.000.000,00  

3 Program Penataan Administrasi Kependudukan 20.000.000,00  

 Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang 
kependudukan 

20.000.000,00 
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4 Program Penciptaan Iklik Usaha Usaha Kecil 
Menengah  

15.070.000,00 
 

 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil 
Menengah 

15.070.000,00 
 

5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

47.550.000,00 
 

 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan 
persampahan 

47.550.000,00 
 

6 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
Pedesaan 

19.100.000,00  

 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi 
Masyarakat Pedesaan 

19.100.000,00  

7 Program pemeliharaan kantrantibmas dan 
pencegahan tindak kriminal 

40.135.000,00  

 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan 
dalam teknik pencegahan kejahatan 

8.770.000,00  

 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka 
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 

31.365.000,00  

8 Program pengembangan lembaga ekonomi 
pedesaan 

14.300.000,00  

 Pelatihan keterampilan usaha budidaya tanaman 14.300.000,00  

9 Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan 24.100.000,00  

 Pembinaan organisasi kepemudaan 24.100.000,00  

10 
Program Pendidikan Menengah 

48.220.000,00  

 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi 
pendidikan menengah 

48.220.000,00  

11 
Program pengembangan wawasan kebangsaan 

23.600.000,00  

 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam 
kehidupan beragama 

12.000.000,00  

 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai 
luhur budaya bangsa 

11.600.000,00  

12 Program peningkatan dan pengembangan 
pengelolaan keuangan daerah 

9.715.000,00  

 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 
pendapatan daerah 

9.715.000,00  

13 Program peningkatan kapasitas aparatur 
pemerintah desa 

19.120.000,00  

 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang 
manajemen pemerintah desa 

19.120.000,00  

14 Program peningkatan peranserta dan kesetaran 
jender dalam pembangunan 

32.275.000,00 
 

 Pembinaan organisasi perempuan 32.275.000,00  

15 Program peningkatan peran perempuan di 
pedesaan  

14.320.000,00  
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 Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang 
usaha ekonomi produktif 

14.320.000,00  

16 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah 
Raga 

27.855.000,00 
 

 Pembinaan cabang olah raga prestasi di tingkat 
daerah 

17.855.000.00 
 

 Pembinaan olah raga yang berkembang di 
masyarakat 

10.000.000,00 
 

17 Program peningkatan sistem pengawasan 
internal dan pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 

55.960.000,00 
 

 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan 
KDH 

55.960.000,00  

18 
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 

19.025.000.00  

 
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 

19.025.000.00  

19 Program perencanaan Pembangunan Daerah 27.590.000,00  

 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 
perumusan program dan kebijakan layanan publik 

27.590.000,00  

20 Program pencegahan dini dan penanggulangan 
korban bencana alam 

34.265.000,00  

 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi 
bencana alam 

34.265.000,00  

21 Program pengelolaan ruang terbuka hijau ( RTH) 20.000.000,00  

 Pemeliharaan RTH 20.000.000,00  

22 Program Peningkatan Keselamatan ibu 
melahirkan dan anak 

48.670.000.00  

 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga 
kurang mamfu 

48.670.000.00  

 JUMLAH 526.475.000,00  
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BAB III 

AKUNTABILAITAS KERJA 

 

 

A. CAPAIAN KINERJA 

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja,Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung 

pada tahun 2016 dilakukan secara berkala (triwulan), hal ini dikarenakan pada umumnya 

berbagai macam program dan kegiatan dilaksanakan secara sekaligus berdasarkan target 

pelaksanaan pengelolaan keuangan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) 2016. Salah satu cara dalam pengukuran kinerja ini adalah dengan cara 

membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja 

sasaran yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kutawaringin tahun 

2016. 

Adapun tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung guna 

mempermudah interprestasi atas pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis Kecamatan 

Kutawaringin tersebut digunakan atau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluas Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah sebagai berikut dalam tabel 6 (enam) Evaluasi Renstra dan tabel 7 

(tujuh) hasil capaian Perjanjian Kerja. 

Pada umumnya kepuasan pelayanan dapat dirasakan oleh masyarakat atas kualitas pelayanan 

Kecamatan Kutawaringin, Karena pelayanan di Kecamatan Kutawaringin telah menerapkan 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Visi Terwujudnya Kualitas 

pelayanan yang BERTASBIH. Yang didasarkan menjadi suatu Motto (Bertanggung 

jawab,Berkualitas dan Bersih), dimana salah satu poin didalamnya adalah mempersingkat 

rentang waktu pelayanan serta hasil yang berkualitas. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini sebagai 

berikut : 

 Kecamatan Kutawaringin berkomitmen dalam meningkatkan sarana dan prasarana dalam 

pelayanan masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan penataan khususnya ruang pelayanan 
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(PATEN) yang lebih baik sehingga masyarakat lebih nyaman serta penyediaan sarana 

peralatan kerja yang cukup memadai. 

 Berupaya menyederhanakan prosedur pelayanan, pelaksanaan pelayanan dengan 

diberlakukannya mesin antrian,adanya petugas customer service,pemisahan loket 

pendaftaran pelayanan, disediakannya kotak pengaduan dan papan informasi lainnya, 

 Adanya transparansi tarif retribusi dan waktu yang disampaikan dalam media informasi 

di ruangan pelayanan. 

 Adanya Standar Operasional Prosdur (SOP)Pelayanan. 

 

Hambatan / Masalah ; 

 Masih kurangnya tenaga pelayanan terlebih dari status kepegawaian PNS 

 Karekteristik masyarakat yang cenderung mengharapkan pelayanan secepat cepatnya 

khususnya dalam pelayanan IMB dan HO yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 

renggang satu hari dikarenakan perlu adanya survei lapangan 

 Terbatasnya sarana dan prasarana ruang penyimpanan dan pengelolaan arsip atas berkas 

maupun dokumen yang telah dilaksanakan 

 

Strategi/upaya pemecahan masalah : 

 Mengusulkan penambahan pegawai Kecamatan yntuk tenaga pelayanan 

 Memberikan informasi yang jelas kepada pemohon IMB dan HO dengan melakukan 

survei ke lapangan 

 Mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana ruang pengelola 

arsip 

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis 

pencapaian kerja guna memberikan informasi yang lebih jelas mengenai sebab tercapai atau 

tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2016 yang merupakan tahun 

pertama Renstra Kecamatan Kutawaringin. Kecamatan Kutawaringin secara bertahap dan 

konsisten telah berupaya untuk mencapai misi dan tujuannya melalui 18 (delapan belas) 

sasaran strategis dan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan 

dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 melalui 22(dua puluh dua) Program dan 25 (dua puluh 

lima) kegiatan DPA pada belanja langsung urusan wajib Kecamatan Kutawaringin tahun 

2016. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja strategis tersebut adalah 

sebagai berikut : 
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1. Perbandingan  Antara  Target Dan Realisasi Kinerja Tahun ini : 

TABEL 8 

Meningkatkan kapasitas,kapabilitas serta produktivitas UMKM-IKM dan kualitas produk 

unggulan 

 

 

No Sasaran Indikator Kinerja Target 
Reali
sasi 

Capa
ian % 

1 Menigkatkan 
kapasitas,kapabilitas serta 
produktivitas UMKM-IKM dan 
kualitas produk unggulan 

Jumlah perempuan pelaku 
usaha ekonomi produktif ( 
satuannya orang) 

66 66 100 

 

1. Meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta produktivitas UMKM-IKM dan kualitas 

produk unggulan 

Permasalahan yang dihadapi saat ini untuk mencapai sasaran ini adalah keterbatasa 

pemerintah dalam mempromosikan keunggulan daerah, kualitas SDM di bidang industry 

masih rendah. Untuk mencapai sasaran strategis yang akan dicapai ini melalui strategi atau 

cara yang telah di lakukan yaitub melalui program penciptaan ilklim usaha-usaha kecil 

menengah yang kondusif. 

 

 Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran : 

 Pelimpahan sebagian urusan berdasarkan perbup 60 Tahun 2011 

 Dukungan anggaran APBD 

 Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah 

 

Hambatan/masalah: 

 Akses pelaku ekonomi kreatif terhadap sumber perdanaan masih rendah 

 Keberadaan sentra perdagangan berbatasan dengan kabupaten dan kota lain 

 

Strategi/upaya pemecahan masalah: 

 Perlu dilakukan secara terus menerus pembinaan kepada pelaku ekonomi menengah 

 Peningkatan pelayanan promosi dengan SKPD terkait 
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TABEL 9 

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedesaan  

 

No Sasaran Indikator Kinerja Target 
Reali
sasi 

Capa
ian % 

1 Meningkatkan  
pemberdayaan masyarakat 
pedesaan 

Jumlah Desa Swakarya (%) 50 50 100 

 

1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan 

Penyelenggaraan tata Pemerintahan yang baik memfokuskan pada upaya penataan 

kelembagaan dan ketatalaksanaan; peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur 

baik di Kecamatan maupun di Desa yang sudah menjadi tugas dan fungsi Kecamatan dalam 

melakukan pembinaan agar memiliki kinerja yang optimal. Hal ini mengalami peningkatan 

dengan memperhatikan kinerja baik dari kecamatan maupun di Desa, Tolak ukurnya adalah 

dimana Desa di Kecamatan Kutawaringin merupakan Desa swadaya di harapkan  agar 

peningkatan kemampuan pemberdayaan seluruh Desa kearah Desa swakarsa. 

Adapun upaya-upaya tersebut dilakukan melalui strategi dan cara pembinaan dalam 

program yang tertuang dalam DPA tahun 2016 antara lain program peningkatan kapasitas 

aparatur Pemerintahan Desa, Program peningkatan kebergayaan masyarakat perdesaan, 

Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan, Program pemberdayaan perdesaan. 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran: 

 Pembinaan oleh Kecamatan ke Desa secara terus menerus melalui program 

peningkatan kapasitas aparatur Desa tertuang dalam DPA 2016. 

 Adanya kemauan SDM pemerintahan Desa, masyarakat Desa dan para pelaku 

ekonomi di Desa untuk lebih baik dan lebih maju. 

 Tersedianya sarana kinerja yang cukup memadai di Desa. 

 Alokasi dana Desa yang cenderung lebih baik. 

 

Hambatan/masalah: 

 Kapasitas SDM di Desa yang relative masih rendah, dalam cara kerjanya 

mengandalkan kepada salah satu aparat yang cenderung mau dan mampu 

melaksanakan tugasnya. 

 Cara berpikir masyarakat Desa yang masih monoton kurang peka terhadap 

perkembangan kemajuan teknologi dan imformasi. 

 Sarana kerja Desa yang cukup memadai. 

 Keterbatasan peraturan Desa tentang PAD yang masih belum di buat. 
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 Rendahnya pendapatan asli Desa (PAD). 

 

Strategi/upaya pemecahan masalah : 

 Perlu dilakukan secara terus menerus dilakukan pembinaan kepada aparat Desa 

khususnya dan umumnya kepada lembaga kemasyarakatan Desa. 

 Memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan 

imformasi kepada warga masyarakat. 

 Penambahan anggaran yang memadai untuk pengandaan sarana kerja. 

 Perlu dilakukan secara terus menerus dilakukan pembinaan kepada aparat Desa 

khususnya dan umumnya kepada lembaga kemasyarakatan Desa. 

 Memperbanyak himbauan ajakan dan sosialisasi kepada masyarakat akan arti 

pentingnya pelaksanaan musrenbang sebagain awal perumusan perencaan 

pembangunan. 

Penambahan anggaran yang memadai untuk pengadaan sarana kerja. 

TABEL 10 

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 

No Sasaran Indikator Kinerja Target 
Reali
sasi 

Capa
ian % 

5 Meningkatnya kapasitas dan 
akuntabilitas pengelolaan 
keuangan dan aset daerah 

Persentase capaian retribusi 
kecamatan pada tahun 
berkenaan (%) 

100 100 100 

 

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset Daerah 

Permasalahan yang dihadapi saat ini mencapai sasaran ini adalah masih terbatasnya SDM 

Kecamatan untuk pendataan wajib retribusi serta kesadaran masyarakat dalam pengajuan 

permohonan perijinan. Untuk mencapai sasaran strategis yang akan dicapai ini dilaksanakan 

melalui strategis atau cara yang telah dilakukan yaitu melalui program peningkatan dan 

pengembangan pengelolaan keuangan daerah  

 

Faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran :  

 Pelimpahan sebagian urusan berdasarkan perbup 60 Tahun 2016 

 Dukungan Anggaran APBD 

 Intensifikasi dan eksistensi sumber-sumber pendapatan daerah 

 Kinerja dan SDM Kecamatan Kutawaringin 

 Adanya SOP pelayanan perijinan 
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Hambatan/masalah  

 Masih rendahnya pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usaha ke Kecamatan  

 Kurang terdatanya potensi wajib retribusi 

 Kemampuan Teknis perencanaan dan desain gambar 

Strategi/upaya pemecahan masalah : 

 Perlu adanya peningkatan pemahaman kepada pemuda/pemudi akan pentingnya peran 

serta kepemudaan dalam arah pembangunan 

 Perlu dilakukan secara terus menerus sosialisasi akan pentingnya peran serta 

kepemudaan  

 Konsistensi dukungan anggaran APBD Kabupaten Bandung terhadap pelaksanaan 

kegiatan dalam rangka menunjang kegiatan peran serta kepemudaan dan olahraga 

Perlu adanya sarana prasarana yang mendukung jenis olahraga berkembang dan berprestasi di 

tingkat Kecamatan 

TABEL 11 

Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggaraan pelayanan publik 

No Sasaran Indikator Kinerja Target 
Reali
sasi 

Capa
ian % 

1 Meningkatkan kinerja 
aparatur dan kelembagaan 
penyelenggara pelayanan 
publik 

Presentase pelimpahan 
kewenangan bupati kepada 
camat yang di laksanakan 
tingkat kecamatan (%) 

65 65 100 

2 Meningkatkan efisiensi 
pelayanan administrasi publik 

Cakup penerbitan kk lingkup 
kecamatan tahun berkenaan 
(%) 

86.7 
 

55 63,43 

  Cakupan penerbitan ktp lingkup 
kecamatan (%) 

83 60 72,28 

 

1. Meningkatkan Kinerja Aparatur dan Kelembagaan penyelenggaraan Pelayanan 

Publik 

2. Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik 

 

Permasalahan yang dihadapi saat ini untuk mencapai sasaran ini adalah masih terbatasnya 

SDM Kecamatan. Untuk mencapai sasaran strategis yang akan dicapai ini dilaksanakan 

melalui strategi atau cara yang telah dilakukan yaitu melalui program peningkatan sistem 

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 

Kepuasan pelayanan dapat dirasakan oleh masyarakat atas kualitas pelayanan kualitas 

pelayanan Kecamatan Kutawaringin, karena pelayanan di Kecamatan Kutawaringin telah 

menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Visi 



KUTAWARINGIN BERTASBIH [Publish Date] 

  
 

  

LKIP KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2017 30 

 

Terwujudnya Kualitas Pelayanan yang BERTASBIH, yang didasarkan menjadi suatu Motto 

(Bertanggung jawab, Berkualitas dan Bersih), dimana salah satu poin didalamnya adalah 

mempersingkat rentang waktu pelayanan serta hasil yang berkualitas. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini sebagai 

berikut : 

 Kecamatan Kutawaringin berkomitmen dalam peningkatan sasaran dan prasarana dalam 

pelayanan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan penataan khusus ruang pelayanan 

(PATEN) yang lebih baik sehingga masyarakat lebih  nyaman serta penyediaan sarana  

peralatan kerja yang cukup memadai. 

 Berupaya menyederhanakan prosedur pelayanan, pelaksanaan pelayanan dengan 

diberlakukannya mesin antrian, adanya petugas customer service, pemisahan loket 

pendaftaran pelayanan, disediakannya kotak pengaduan dan papan informasi lainnya.  

 Adanya transapansi tarif retribusi dan waktu yang disampaikan dalam media informasi di 

ruangan pelayanan. 

 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

Hambatan/masalah : 

 Masih kurangnya tenaga pelayanan terlebih dari status Kepegawaian PNS 

 Karakteristik masyarakat yang cenderung mengharapkan pelayanan secepat cepatnya 

khususnya dalam pelayanan IMB dan HO yang tidak dapat diselesaikan dam waktu 

renggang satu hari dikarenakan perlu adanya survey lapangan 

Strategi/upaya pemecahan permasalahan : 

 Mengusulkan penambahan pegawai Kecamatan untuk tenaga pelayanan 

Memberikan informasi yang jelas kepada pemohon IMB dan HO dengan melakukan survey 

lokasi ke lapangan 
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TABEL 12 

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah 

Tahun 2016 

No Sasaran Indikator Kinerja Target 
Reali
sasi 

Capa
ian % 

1 Meningkatnya kualitas 
perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Persentase Usulan 
program/kegiatan Kecamatan 
yang di tetapkan dalam RKPD 
(%) 

75 152 206,7 

 

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah 

Proses perenca pembangunan tentunya harus mampu melibatkan seluruh komponen 

masyarakat, mulai dari proses pencanaan pembangunan tingkat desa, kecamatan dan 

Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaannya partisipasi warga masyarakat cukup antusias 

baik dalam prosesnya musyawarah sendiri maupun dalam tahapan pelaksanaan suatu 

program dan kegiatan yang dilaksanakan atas hasil dari perencanaan usulan tersebut 

apabila sudah ditetapkan, hai ini salah satunya dengan memperhatikan indicator kinerja 

usulan kegiatan yang dapat diakomodir oleh SKPD pemerintahan diatas rata-rata yaitu 

mampu mencapai lebih diatas 100 %. 

Pada tahun 2016 usulan kegiatan yang diajukan oleh kecamatan kutawaringin mandapat 

persetujuan kurang lebih 75 usulan dari 117 usulan kegiatan. 

 

 

Faktor-Faktor yang mampengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:  
 
 Adanya kemauan dan partisipasi dari seluruh komponen warga masyarakat dari mulai 

musyawarah perencanaan maupun sampai dengan hasil dari sebuah ususlan kegiatan 

yang ditetapkan dengan memgembangkan pola swadaya masyarakat baik waktu, 

tenaga dan pemikiran.  

 Pembinaan oleh Kecamatan ke Desa dan Warga Masyarakat dalam forum Musrenbang 

Desa maupun Kecamatan yang secara berkala dalam periode semesteran maupun 

tahunan senantiasa dilaksanakan. 

 Tersedianya anggaran dan sarana kerja yang cukup di desa untuk melakukan input 

data secara on-line. 

Hambatan/masalah 
 
 Kapasitas SDM di Desa yang relative masih rendah, serta kurang mampu dipahaminya 

kriteria teknis yang ditetapkan oleh SKPD Kab. Bandung. 
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 Mulai adanya rasa ketidak pedulian dari sebagian warga masyarakat kepada kegiatan 

Musrenbang Desa dikarenakan kurangnya pemahan arti pentingnya Musrenbang. 

 Saranan kerja Desa yang dikurang cukup memadai, salah satunya jaringan 

telekominikasi yang masih rendah bisa dimamfaatkan  oleh Desa. 

 

Setrategi/upaya pemecahan masalah  
 
 Perlu dilakukan secara terus meneru dilakukan pembinaan kepada apparat Desa 

ususnya dan umumnya kepada lembaga kemasyarakatn Desa. 

 Memperbanyak himbauan ajakan dan sosialisasi kepada masyarakat akan arti 

pentingnya pelaksanaan Musrenbang sebagai awal peremusan perencanaan 

pembangunan. 

 Penambahan anggaran yang memadai untuk sarana kerja atau penambahan frekwensi 

jaringan telekomonikasi. 
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2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan  tahun lalu :  

 

Tahun 2016 adalah tahun pertama pelaksanaan  rencana strategis, adapun realisasi kinerja serta capaian kinerja pada tahun 2015 kami 

tuliskan indikator kinerja yang masih dilaksanakan pada tahun 2016 adapun data  sebagai berikut : 

 

Tabel 13 

 

Capaian Indikator Kinerja 

Kecamatan Kutawaringin tahun 2015-2016 

 

   Tahun 2015 Tahun 2016 
Ket 

No Sasaran Indikator Kinerja Target 
Reali
sasi 

Capai
an % 

Target 
Realis

asi 
Capai
an % 

1 Meningkatnya kualitas dan 
kuantitas pelayanan 

Cakupan Penerbitan KK 
Lingkup Kecamatan Tahun 
berkenaan 

80 82 102,5 86,7 55 63,43  

Cakupan penerbitan KTP 
Lingkup Kecamatan 

80 83 103,75 83 60 72,28  

2 Meningkatkan kualitas 
perencanaan pembangunan 
Daerah 

Persentase usulan 
program/kegiatan Kecamatan 
yang di tetapkan dalam 
RKPD 

75 75 100 75 152 206,7  

 

Keterangan : 

IKU 2016 berubah/ada perbedaan dengan IKU 2015 sehingga capaian 2016 beberapa  kegiatan tidak dapat diperbandingkan . 
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3. Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik 

 

Permasalahan yang dihadapi saat ini untuk mencapai sasaran ini adalah masih terbatasnya 

SDM Kecamatan. Untuk mencapai sasaran strategis yang akan dicapai ini dilaksanakan 

melalui strategi atau cara yang telah dilakukan yaitu melalui program peningkatan sistem 

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 

Kepuasan pelayanan dapat dirasakan oleh masyarakat atas kualitas pelayanan kualitas 

pelayanan Kecamatan Kutawaringin, karena pelayanan di Kecamatan Kutawaringin telah 

menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Visi 

Terwujudnya Kualitas Pelayanan yang BERTASBIH, yang didasarkan menjadi suatu Motto 

(Bertanggung jawab, Berkualitas dan Bersih), dimana salah satu poin didalamnya adalah 

mempersingkat rentang waktu pelayanan serta hasil yang berkualitas. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini sebagai 

berikut: 

 Kecamatan Kutawaringin berkomitmen dalam peningkatan sasaran dan prasarana dalam 

pelayanan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan penataan khusus ruang pelayanan 

(PATEN) yang lebih baik sehingga masyarakat lebih  nyaman serta penyediaan sarana  

peralatan kerja yang cukup memadai. 

 Berupaya menyederhanakan prosedur pelayanan, pelaksanaan pelayanan dengan 

diberlakukannya mesin antrian, adanya petugas customer service, pemisahan loket 

pendaftaran pelayanan, disediakannya kotak pengaduan dan papan informasi lainnya.  

 Adanya transapansi tarif retribusi dan waktu yang disampaikan dalam media informasi di 

ruangan pelayanan. 

 Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

Hambatan/masalah : 

 Masih kurangnya tenaga pelayanan terlebih dari status Kepegawaian PNS 

 Tidak adanya Blangko KTP  

 Karakteristik masyarakat yang cenderung mengharapkan pelayanan secepat cepatnya 

khususnya dalam pelayanan KTP dan KK yang tidak dapat diselesaikan dam waktu 

renggang satu hari dikarenakan tidak adanya blangko. 

Strategi/upaya pemecahan permasalahan : 

 Mengusulkan penambahan pegawai Kecamatan untuk tenaga pelayanan 

 Memberikan informasi yang jelas kepada pemohon KTP dan KK dengan melakukan 
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3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target 
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 
organisasi : 

Tabel 14 
 
 

NO Indikator Kinerja Satuan 
 

Target 
Realisasi 

Renstra 2016 

Target 
Capaian 

(%) 

1 Jumlah perempuan pelaku 
usaha ekonomi produktif ( 
satuannya orang) 

Nilai 66 66 66 100 

2 Jumlah Desa Swakarya (%) % 50 50 50 50 

3 Persentase capaian 
retribusi kecamatan pada 
tahun berkenaan (%) 

% 100 100 100 100 

4 Presentase pelimpahan 
kewenangan bupati camat 
ynag di laksanakan tingkat 
kecamatan (%) 

% 65 65 65 65 

5 Cakup penerbitan kk 
lingkup kecamatan tahun 
berkenaan (%) 

%  
86,7 

 
55 

 
86,7 

 
55 

6 Cakupan penerbitan ktp 
lingkup kecamatan (%) 

% 83 60 83 60 

7 Persentase Usulan 
program/kegiatan 
Kecamatan yang di 
tetapkan dalam RKPD (%) 
 

% 75 152 75 152 
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B.   Analisis pencapaian kinerja keungan 

Sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD tahun 2016 terdapat 29 (dua 

puluh Sembilan ) program dan tertuang dalam 52 (lima puluh dua) kegiatan, baik belanja 

langsung dan tidak langsung dengan rincian sebagai berikut : 

Anggaran keseluruhan Rp. 4.014.216.881,07,- Terealisasikan sebesar Rp. 

3.690.027.970,00 atau 91,93 % dengan dana yang bersumber dari APBD kabupaten 

bandung. Untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.264.884.817,00 atau 100 % semetara 

untuk belanja langsung sebesar Rp. 1.455.507.668,00,- Terealisasi sebesar Rp. 

1.425.143.153,00,- atau pencapaian 97,92% 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Pada tahun 2016 ini dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kutawaringin telah 

memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup baik atas sasaran-sasaran strategisnya 

melalui penetapan visi, misi, sasaran, tujuan dan kebijakan yang secara keseluruhan 

dituangkan pada program dan kegiatan yang ada di DPA Kecamatan Kutawaringin 

Adapun pencapaian realisasi kinerja tersebut pada program dan kegiatan Kecamatan 

Kutawaringin pada tahun 2015 sebanyak 26 (Dua puluh Dua) program yang dijabarkan dalam 

52 (Lima puluh dua) kegiatan yang secara keseluruhan dapat tercapai sebagai upaya 

mencapai tujuan secara optimal berdasarkan indikator capaian kinerja kegiatan. 

Untuk peningkatan penapaian kinerja pada tahun mendatang, Kecamatan Kutawaringin 

telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategis pemecahan masalah serta 

sebagai penunjang pencapaian Visi Kecamatan Kutawaringin, yaitu : 

1. Meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan kecamatan yang telah 

ditetapkan. 

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan 

dan ketentuan yang berlaku. 

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kecamatan Kutawaringin sehingga 

dapat melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat. 

4. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung maupun pihal-pihak terkait lainnya dalam 

merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di kecamatan. 

Dengan tersusunnya laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Kecamatan Kutawaringin Tahun 2016, diharapkan dapat menjadi sarana 

pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap kinerja serta sebagai informasi penting dalam 

pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang. 

Kutawaringin,      Februari 2017 

CAMAT KUTAWARINGIN 

 

Drs, MEMAN NURJAMAN 
Pembina Tk. I,  IV/b 

NIP. 19620302 198903 1 010 
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