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KATA PENGANTAR 

 

Rencana Strategis Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016-2021 

disusun mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Bandung Tahun 2016-202 dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan di wilayah 

Kecamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan umum Kabupaten Bandung serta dalam 

rangka mendukung dan mensukseskan tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Bandung. 

Visi Kabupaten Bandung yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan dan 

kesejahtraan masyarakat dalam rangka akselerasi pencapaian Visi Kabupaten Bandung 2016-202, sebagai 

upaya lebih memacu Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk lebih sungguh-sungguh 

menjadi  fasilitator dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan yang handal melalui aktualisasi, strategi, kebijakan dan sasaran dari Misi Kabupaten 

Bandung yang ditunjang dengan program prioritas pembangunan yang sejalan dengan RPJMD Kabupaten 

Bandung. 

Untuk itu sangat tepat kiranya Visi dan Misi Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung disusun 

dengan subtansi yang mengakar pada visi dan misi Kabupaten, yang tentu disemangati dan dijiwai oleh 

nilai-nilai serta budaya masyarakat Kecamatan Kutawaringin yang ada dalam lingkungan masyarakat di 

tingkat desa. Untuk itu keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan masyarakat menjadi salah 

satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan kinerja, disamping kondisi sumber daya lain seperti 

sumber daya kapital dan sumber daya pendukung lainnya. 

Atas dasar kondisi yang dimiliki baik Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan lain-lain, 

maka dilakukan perumusan strategi yang mampu diarahkan bagi optimalisasi pencapaian tujuan dan 

sasaran melalui penyusunan strategi dengan kebijakan dan program-program secara subtansial 

diproyeksikan melalui Seksi Pemerintahan, Seksi Sosial Budaya, Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum, 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Seksi Keamanan dan Ketertiban. 

Segala upaya dan sumber daya telah dicurahkan bagi keberhasilan penyusunan Perubahan Rencana 

Strategis Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 2016-202. Meski masih belum dari 

kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami diharapkan sebagai 

upaya dalam perbaikan-perbaikan bagi penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Kutawaringin 

Kabupaten Bandung Tahun 2016-202 dengan sangat  terbuka. 

Untuk itu tidak lupa kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak 

yang terlibat dan membantu, serta memfasilitasi keberhasilan penyusunan Perubahan Rencana Strategis 

Kecamatan Kutawaringin ini, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepada kita sekalian, amin. 

  Kutawaringin,                     2016 

  CAMAT KUTAWARINGIN , 

     

  Drs. ASEP SURYADI 

Pembina 

  NIP . 19730804 199202 1 001 

  

DAFTAR ISI 

            Halaman 
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PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 
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Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk memajukan  kehidupan masyarakat 

disuatu daerah, yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan/monitoring dan evaluasi. 

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta para pemangku 

kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta 

konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan 

harapan itu. 

Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung sebagai penyelenggara pemerintah daerah 

yang mengemban tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 

oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelengarakan tugas umum 

pemerintahan lima tahunan yang sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi, misi dan program 

Kepala Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor ….. Tahun 

2016 tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021.  

Rencana Strategis Kecamatan Kutawaringin Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen 

perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, melalui strategi dan 

kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan 

Kutawaringin dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021.  Penyusunan Renstra Kecamatan 

Kutawaringin untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada 

periode 2010-2015, yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari 

perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat lokal, regional, 

nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini, yang selanjutnya 

Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja)  tahunan sesuai dengan prioritas 

yang akan dicapai. 

1.2 Landasan Hukum 

 

 Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan rencana strategis Bappeda 

Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut : 

1.  Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 

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

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3.  Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4.  Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

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

(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 

4737); 

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

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

9.  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2015-2019; 

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

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 59 Tahun 2007 

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

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

12.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018; 

13.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan 

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 

14.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7); 

15.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung; 

16.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021. 

17.  Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung; 

18.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur 

Organisasi Kecamatan Kelurahan di wilayah kabupaten Bandung; 

19.  Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung; 

20.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur 

Organisasi Kecamatan Kelurahan di wilayah kabupaten Bandung; 

21.  Peraturan Bupati Bandung nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung; 

22.  Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan 

Pemerintahan dari Bupati kepada Camat 

 

1.3   Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Kutawaringin adalah untuk memberikan 

gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran lima tahunan Kecamatan Kutawaringin 
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Kabupaten Bandung, termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, yang diterjemahkan 

dalam program dan kegiatan dalam rangka mencapai dan mendukung visi dan misi organisasi. 

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutawaringin Kabupaten 

Bandung Tahun 2016 -2021 adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah 

yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2016 – 2021, melalui perencanaan 

yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan Kabupaten Bandung. 

 

1.4  Sistematika Penulisan 

 

Rencana Strategis Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 ini 

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan  latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUTAWARINGIN 

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, 

Kinerja Pelayanan, Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan 

Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. 

 

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Kecamatan Kutawaringin, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Penentuan Isu-isu Strategis. 

 

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

Bab ini menjelaskan Visi, Misi Kabupaten Bandung, Tujuan dan Sasaran 

Jangka Menengah Kecamatan Kutawaringin, Strategi dan Kebijakan 

 

 

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok 

Sasaran dan Pendanaan Indikatif 

 

BAB VI : 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN 

SASARAN RPJMD 

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Kecamatan Kutawaringin yang 

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mencapaian  tujuan dan sasaran RPJMD. 

 

 

BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUTAWARINGIN 

 

 

2.1.  Tugas, Fungsi  dan Struktur Organisasi 
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Berdasarkan jenis organisasi, kecamatan dikatagorikan sebagai teritorial organization. Hal 

ini terlihat jelas pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Struktur Organisasi Kecamatan Kelurahan di wilayah kabupaten Bandung yang 

menempatkan kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan dalam struktur Pemda Kabupaten 

Bandung. Berdasar peraturan daerah ini, terdapat tiga unsur organisasi  kecamatan yaitu : Camat 

sebagai unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinannya Sekretaris Kecamatan beserta Kepala 

Sub.bagian, dan pelaksana adalah Seksi-Seksi. Terdapat 5 Seksi sebagai unsur pelaksana atau 

unsur lini organisasi  yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Sosial Budaya dan Seksi Pemeliharaan Sarana Umum. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja  Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung dapat 

diuraikan sebagai berikut  : 

 

1. Camat  

a. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat dearah yang dipimpin 

oleh seorang Camat ; 

b. Camat mempuyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan 

menyelengarakan tugas umum pemerintahan ; 

c. Camat sebagaimana dimagsud pada ayat (2) Pasal ini juga menjelengarakan tugas umum 

pemerintahan meliputi :   

 Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ; 

 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan – undangan ; 

 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; 

 Mengkoordinasikan penyelengaraan kegiatan pemerintahn di tingkat Kecamatan ; 

 Menbina penjelengaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan ; dan  

 Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang linkup tugasnya dan/atau 

yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.   

 

2. Sekretariat Kecamatan  

a. Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah  dan 

bertanggung jawab  kepada Camat ; 

b. Sekretaris Kecamatan mempuyai tugas pokok membantu Camat dalam memimpin, 

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi 

umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan,informasi kehumasan 



Rencana Strategis Kec Kutawaringin 2016-2021 

 

  

dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku; 

c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagsud pada ayat (2) Pasal ini 

sekretaris Kecamatan menyelengarakan fungsi : 

 Penyelengaraan kegaiatan administrasi umum dan ketatausahaan; 

 Penyelengaraan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan; 

 Penetapan pelaksanaan Penetapan penyusunan rencana kegiatan  

     dan pengendalian Kecamatan; 

 Pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, 

dokumentasi, pepustakaan dan kepegawaian Kecamatan; 

 Penyelengaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Kecamatan ; 

 Penyelengaraan informasi dan kehumasan ;  

 Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hokum di lingkungan Kecamatan ; 

 Pengkoordinasiaan administrasi pelayanan publik di bidang penyelengaraan 

pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan ; 

 Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian 

Perangkat daerah lainnya di wilayah Kecamatan ; 

 Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah 

Propinsi dan instansi terkait di bidang pengelolaan kesekretariatan Kecamatan. 

d. Sekretariat  Kecamatan, membawahkan : 

 Sub Bagian Program; 

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 

 Sub Bagian Keuangan.  

 

3.  Kasubag Program 

a. Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian ; 

b. Kepala Sub Bagian Program mempuyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan penkoordinasian 

penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan; 

c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagsud pada ayat (2) Pasal ini 

Kepala Sub Bagian Program menyelengarakan fungsi :  
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 Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan  pelayanan dan 

pengkoordinasian  penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan; 

 Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja 

Kecamatan; 

 Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan Perangkat daerah lainya di wilayah 

Kecamatan; 

 Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelengaraan pemerintahan melalui 

proses  musyawarah perencanaan pembagunan; 

 Pelaksanaan penyusunan rencana srtategis Kecamatan; 

 Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan penunjang pelaksanaan tugas; 

 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; 

 Fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan 

perangkat daerah di Kecamatan; 

 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

 Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dengan sub unit kerja lain  di 

lingkungan Kecamatan. 

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

a. Sub Bagian  Umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian; 

b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan 

administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan; 

c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagsud pada ayat (2) Pasal ini 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  menyelengarakan fungsi : 

 Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi 

umum, informasi kehumasan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan ketatausahaan 

Kecamatan; 

 Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas 

dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Kecamatan ; 

 Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; 

 Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan 

kearsiapan kepada sub unit kerja di lingkungan Kecamatan; 

 Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan 

keprotokolan dan penyelengaraan rapat-rapat dinas; 
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 Pelaksanaan informasi dan pelayanan hubungan masyarakat, pengurusan 

kerumahtangaan, keamanan dan ketertiban kantor; 

 Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, 

gedung kantor, kendaraan dinas dan asset Kecamatan lainnya; 

 Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan 

kantor; 

 Pelaksaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan 

Kantor; 

 Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksnaan pelaksnaan tugas 

Kecamatan ; 

 Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-

undangan ; 

 Pelaksanaan pengumpulan, pengholahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta 

dokumentasi kepegawaian; 

 Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai; 

 Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan 

pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penhargaan serta peningkatan 

kesejahteraan pegawai; 

 Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan 

structural, teknis dan fungsianal serta ujian dinas; 

 Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin 

pegawai; 

 Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai; 

 Pengkoordinasiaan penyusunan dan penyiapan administrasi DP-3 DUK, sumpah / 

janji pegawai; 

 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas; 

 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

 Pelaksanaan koordinasipelayanaan administrasi umum dan kepegawaiaan dengan sub 

unit kerja lain di lingkungan Kecamatan. 

        5.  Kasubag Keuangan 

a. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh.searang Kepala Sub Bagian; 
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b. Kepala Sub Bagian Keuangan memepuyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan , 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan 

pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Kecamatan; 

c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagsud dalam ayat (2) pasal ini 

Kepala Sub Bagian Keuangan menyelengarakan fungsi: 

 Penyusuan rencana dan program kerja operasional kegaiatan pengelolaan 

administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan; 

 Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran Kecamatan  

 Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pandapatan belanja dan 

pembiyaan Kecamatan; 

 Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta 

tunjangan daerah; 

 Perencanaan operasiaonal kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi 

pengelolaan keuangan; 

 Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan 

pembiyaan Kecamatan; 

 Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi 

akutansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan; 

 Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran 

pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan; 

 Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan 

kecamatan;  

 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

 Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan Sub unit kerja lain di 

lingkungan Kecamatan;  

6. Seksi Pemerintahan 

a. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

b. Kepala seksi Pemerintahan memepuyai tugas pokok membantu Camat dalam 

menyiapkan  bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan 

administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, perimbangan 

keuangan daerah dan fasilitasi penyelengaraan pemerintahan desa / kelurahan serta 

melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 
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c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagsud pada ayat (2) Pasal ini 

Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : 

 Punyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelengaraan 

pemerintahan Kecamatan; 

 Pelaksanaan pelayanan penyelengaraan pemerintahan Kecamatan; 

 Pelaksanaan penyelengaraan pembinaan dan, fasilitasi, pemberian rekomendasi 

serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi 

daerah, politik dalam dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukan; 

 Pelaksanaan fasilitasai dan pembinaan pengkoordinasiaan pengumpulan data yang 

berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan; 

 Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang 

berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelengaraan 

pemerintahan; 

 Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasiaan pengumpulan data yang 

berkaitan dengan penyelengaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, 

organisasi kemasyarakatan di desa dan / atau kelurahan serta bantuan 

desa/kelurahan; 

 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya; 

 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan tugas; 

 Pelasanaan koordisinasi penyelengaraan pemerintahan Kecamatan dengan instansi 

terkait lainnya.   

7. Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum 

a. Seksi Ketentraman dan ketertibsn Umum dipimpin oleh seorang Kepela Seksi ; 

b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempuyai tugas pokok membantu 

Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat 

dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum ; 

c. Dalam melaksanakan tugas sebaimana dimagsud pada ayat (2) Pasal ini Kepala seksi 

ketentraman dan ketertiban umum menyelengarakan: 

 Pelaksanaan penyusunan rencana dan program penyelengaraan pengendaliaan 

Ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional 

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan /Keputusan Bupati di wilayah 

Kecamatan; 

 Pembinaan pengendaliaan operasional Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan 

operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati; 
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 Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui 

kesiagaan dan penagulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia 

satuan linmas; 

 Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan 

pelanggaran Peraturan Daerah dengan instansi terkait; 

 Pengkoordinasiaan dan fasilitasi penyelenggaraan PEMILU dengan instansi 

terkait; 

 Pengkoordinasiaan dan pembinaan pengendaliaan ketentraman dan ketertiban 

umum,kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait; 

 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan 

ketentuan yang berlaku; 

 Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja 

lain di lingkungan Kecamatan. 

8. Seksi Sosial Budaya 

a. Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala seksi: 

b. Kepala Sosial Budaya mempuyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan 

bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan 

kesejahteraan sosial dan budaya: 

 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagsud pada ayat (2) Pasal ini 

Kepala Seksi Sosial Budaya menyelengarakan: 

 Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan 

sosial dan kebudayaan; 

 Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian; 

 Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pendidikan, budaya dan 

pariwisata; 

 Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang kesejahteraan sosial; 

 Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olah raga; 

 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan 

ketentuan yang berlaku; 



Rencana Strategis Kec Kutawaringin 2016-2021 

 

  

 Pelaksanaan koordinasi sosial dan budaya dengan sub unit kerja lain di lingkungan 

Kecamatan. 

 

9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

a. Seksi Pemberdayaan Masyarat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempuyai tugas pokok membantu 

Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam 

bidang pemberdayaan masyarakat; 

c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagsud pada ayat (2) Pasal ini 

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelengarakan fungsi : 

 Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan 

masyarakat ; 

 Pelaksanaan pemberian perizinan, penetapan / penyelengaraan, fasilitasi, 

pembinaan,rekomendasi, pengendaliaan, pengkoordinasian di bidang pertanian, 

kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan ; 

 Pelaksanaan pemberian perizinan, penetapan / penyelengaraan, fasilitasi, 

pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang 

pertambangan dan energi; 

 Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian di bidang keluarga 

berencana dan pembagunan keluarga sejahtera; 

 Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perizinan di 

bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan perekonomian 

masyarakat; 

 Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan serta pengkoordinasian pemberian 

perijinan di bidang kesehatan; 

 Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaantugas UPTD dan UPT 

dalam pengembangan pemberdayaan masyarat di wilayah Kecamatan; 

 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan 

ketentuan yang berlaku; 

 Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub 

unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.  

10. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum 

a. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 
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b. Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum mempunyai tugas pokok membantu 

Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat 

dalam bidang pengelolaan dan pemeliharan prasarana umum; 

c. Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimagsud pada ayat (2) Pasal ini Kepala 

Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum menyelengarakan fungsi: 

 Penyusunan rencana program dan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana 

umum; 

 Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi 

pengumpulan data di bidang penataan ruang dan permukiman; 

 Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelengaraan, fasilitasi, 

pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data 

bidang jalan, jembatan, pengairan; 

 Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelengaraan, fasilitasi, 

pembinaan, pemberian rekomendasi, pengawasan / pengendalian pengumpulan 

data di bidang perhubungan serta pos dan telekomunikasi; 

 Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelengaraan, fasilitasi, 

pembinaan, pemberian rekomendasi, pengawasan / pengendalian dan 

koordinasi pengumpulan data di bidang lingkungan hidup; 

 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan 

ketentuan yang berlaku; 

 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

 Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana umum dengan sub unit kerja 

lain di lingkungan Kecamatan.  

b. Jabatan Fungsional  

Tugas dan fungsi jabatan fungsional adalah sebagai unsur pelaksana teknis, membantu 

Camat dalam memutuskan dan menentukan keebijakan teknis sesuai dengan peran, fungsi 

dan tugasnya masing-masing. Secara operasional kedudukannya dibawah Camat namun 

secara administrasi kedudukan dibawah koordinasi dinas masing-masing. 

A. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 

      Terlampir  

B. Tugas dan Fungsi 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati 

Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan, 

Tugas Kecamatan adalah melaksanakan sebagian urusan Bupati di wilayah kerja. Sedangkan 

fungsinya adalah sebagai berikut : 
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1. Pelaksanaan pemerintahan daerah di Kecamatan ; 

2. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan 

kecamatan. 

 

 

C. Hal lain yang dianggap penting. 

Sebagai salah satu satu instansi sektor publik, Kecamatan Kutawaringin 

mengupayakan penyusunan Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai 

selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2016 – 2021 dengan memperhitungkan 

potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul serta berpijakan terhadap Visi 

dan Misi Bupati Bandung terpilih.. 

Rencana Strategis Kecamatan Kutawaringin dalam penyusunannya  melibatkan 

seluruh komponen dalam wilayah Kecamatan Kutawaringin dengan menempatkan Renstra 

sebagai komitmen bersama Kecamatan Kutawaringin dengan seluruh stakeholder untuk 

mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan Kecamatan Kutawaringin yang 

akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, murah, 

transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

 

Gambar 2.1. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG 

2.2. Sumber Daya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung 

Sumber daya yang ada di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung terdiri dari 

penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti 

baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung 

penyelenggaraan kegiatan perencanaan  seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, 

Fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain. 

2.2.1. Sumber daya manusia pada Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung 

Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan 

Kutawaringin Kabupaten Bandung pada Tahun 2016. 

Tabel 2.1 

Jumlah PNS, CPNS dan TKK Kecamatan Kutawaringin 

Kabupaten Bandung 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tahun 2016 

No Pendidikan 
Status Kepegawaian 

Jumlah % 
PNS CPNS TKK 

1 SD - - - -  

2 SMP 1 - - 1 4.5 

3 SMA 12 - - 12 50 

4 D3 - - - - - 

5 S1 8 - - 8 33 

6 S2 3 - - 3 12.5 

  Jumlah 24 - - 24 100 
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Tabel 2.1 menunjukkan, Pegawai Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung 

berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SD sebesar  4,5 %,  SMA sebesar 50 %,  D3 sebesar 

0 %, berpendidikan S1 sebesar 33 % dan  12,5 % berpendidikan S2. Bila dilihat dari tingkat 

pendidikan, pegawai Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung yang rata-rata berpendidikan 

Sarjana dan Pasca Sarjana, Kecamatan Kutawaringin sebagai Organisasi Peranghkat Daerah, dari 

segi kuantitas memiliki sumber daya manusia yang Kurang cukup memadai di dalam 

menyelenggarakan pemerintahan. 

   Jumlah Pegawai Kecamatan Kutawaringin Kabupaten berdasarkan pangkat/golongan 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.2. 

Pegawai Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung 

Berdasarkan Tingkat Golongan 

Tahun 2016 

No Golongan 
Status Kepegawaian 

Jumlah % 
PNS CPNS 

1 Gol I - - - 0 

2 Gol II 10 - 10 41.5 

3 Gol III 10 - 10 41.5 

4 Gol IV 4 - 4 17 

  Jumlah 24 0 24 100 

Berdasarkan Tabel 2.2. di atas maka pegawai Kecamatan Kutawaringin Kabupaten 

Bandung berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 0 %, Golongan II sebanyak 41,5 

P%, Golongan III sebanyak 41,5 % dan Golongan IV sebanyak 17 %, melihat komposisi tersebut, 

pagawai Kecamatan Kutawaringin didominasi oleh golongan II dan III, sehingga untuk 

menunjang kinerja yang lebih baik Kecamatan Kutawaringin memerlukan tambahan pegawai 

Golongan II  untuk tenaga administrasi. 

Di samping pendidikan formal, pegawai Kecamatan Kutawaringin juga telah mengikuti 

pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.2.1 

Data Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung 

yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural  dan Jabatan berdasarkan Esselon  Tahun 

2016 
 

No. Esselon Jumlah 

Pegawai 

Tingkat 

Diklatpim 

Jumlah 

Pegawai yang 

mengikuti 

% 

1. II b -    

2. III a 1 III 1 10 

3. III b 1 III 1 10 

4. IV a 5 IV 5 50 

5. IV b 3 IV 3 30 

 Jumlah 10  10 100 
 

2.2.2. Sarana dan prasarana pada Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung  

Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung memiliki gedung kantor berlantai 2 (dua) 

dengan luas + 550 M2,  Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 unit dan roda 2 sebanyak 6 unit, 

saluran telepon sebanyak 1 line, fasilitas komputer terdiri dari 7 unit laptop, 9 unit komputer PC 

dalam kondisi baik, yang didukung oleh jaringan internet yang bisa diakses di seluruh ruangan 
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meskipun sinyal jaringannya kurang bagus. Jaringan internet ini merupakan media komunikasi 

yang efektif, baik untuk kepentingan intern dan masyarakat yang membutuhkan informasi. 

Kecamatan Kutawaringin memiliki ruang rapat yang refresentatif dengan kapasitas 150 orang 

dengan dilengkapi oleh fasilitas audio visual dan infocus yang baik. Di lantai 2 (dua) pun 

disediakan 1 (satu) ruang rapat biasa dengan meja kursi yang memadai. Sarana lainnya yaitu 

tersedia ruangan Mushola sederhana untuk beribadah dengan 4 (empat) kamar mandi dan 2 (dua) 

kamar mandi di lantai 2 dalam keadaan cukup layak pakai. Sementara untuk Rumah Dinas camat 

telah dibangun dan digunakan sejak tahun 2013 dan 2014. 

2. 3.   Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung  
             

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur 

Organisasi Kecamatan Kelurahan di wilayah kabupaten Bandung beserta Peraturan Bupati 

Bandung No. 7 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 

Kecamatan/Kelurahan Daerah Kabupaten Bandung maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh 

Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah 

sebagai berikut : 

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 

menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelengarakan tugas umum pemerintahan. 

Antara lain :   

 Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ; 

 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan – undangan ; 

 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; 

 Mengkoordinasikan penyelengaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; 

 Menbina penyelengaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan ; dan  

 Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang linkup tugasnya dan/atau yang belum 

dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.   

Kecamatan Kutawaringin merupakan salah satu Kecamatan yang mepunyai Wilayah yang 

berbatasan langsung dengan Wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Koyta Cimahi . Dengan 

Luas Wilayah keseluruhan 3.496,415 Ha dan mempunyai 11 (sebelas) Desa yang berada di 

Wilayah Kecamatan Kutawaringin yaitu, Desa Kopo, Kutawaringin, Cibodas, Sukamulya, 

jatisari, Jelegong, Gajahmekar, Pameuntasan, Buninagara dan Padasuka. Yang termasuk kedalam 

sistem Bandung Metro Politan Area ( BMA ). Dimana  tingkat perkembangannya perlu akselerasi 

yang cukup tinggi. Secara Geografis Kecamatan Kutawaringin terletak pada Koodinat 107 30’7” 

– 107 40’7” Bujur Timur dan 655’30” – 70’24” Lintang Selatan dengan batas Wilayah sebagai 

berikut : 

 Sebelah Utara :  Kecamatan Batujajar Kab.Bandung Barat 
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 Sebelah Timur :  Kecamatan Margaasih dan Katapang. 

 Sebelah Selatan :  Kecamatan Soreang. 

 Sebelah Barat :  Kecamatan Pasir Jambu dan Cililin. 

Pada Kecamatan Kutawaringin yang terdiri dari 11 (sebelas) Desa memilik memiliki 

Lingkungan Dusun sebanyak 38 Dusun, 171 RW, 527 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 

91.194  orang dengan jumlah Kepala Keluarga 26.261 KK.  

Kecamatan Kutawaringin terletak pada ketinggian 500 – 1200 m diatas permukaan laut 

dengan kondisi lahan keseluruhan yang relatif datar dan perbukitan dengan kemiringian berkisar 

0-5 %. Ketinggian air permukaan tanah relatif rendah yaitu berkisar 5 – 10 m, dengan aliran 

sungai Citarum dan Ciwidey yang merupakan salah satu potensi untuk jaringan air.  

2.4 LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAANNYA (dlm Ha) 

 

No 

 

PENGGUNAA

N 

% 

D E S A 
 

JUMLAH  
Cilame Buninagara Padasuka Kopo Kuta 

Waringin 

1. Pemukiman 25 30 40 30 30  

2. Bangunan 5 5 10 20 10  

3. Pertanian Sawah 40 35 25 30 40  

4. Ladang/Tegalan 10 15 5 5 5  

6. Padang Rumput 5 5 5 5 5  

8. Rekreasi & O.R 10 5 5 5 5  

9. Perikanan Darat 5 5 10 5 5  

JUMLAH 512.075 Ha 423,280 Ha 272,824 Ha 274,111 Ha 5,889 Km2  

 

 

 

No 

 

PENGGUNAAN 
D E S A 

 

JUMLAH  
Cibodas Jatisasri Jelegong Sukamulya Gajahmekar 

1. Pemukiman 30 30 50 10 40  

2. Bangunan 10 10 20 10 10  

3. Pertanian Sawah 40 40 10 30 25  

4. Ladang/Tegalan 5 5 5 40 5  

6. Padang Rumput 5 5 5 5 5  

8. Rekreasi & O.R 5 5 5 5 5  

9. Perikanan Darat 5 5 5 0 10  

JUMLAH 549.097 

Ha 

43,99 Km2 360.185 

Ha 

648.231 193.743 Ha  

 

 

No 

 

PENGGUNAAN 
D E S A 

 

JUMLAH  
Pemeuntasan     

1. Pemukiman 30      

2. Bangunan 10      

3. Pertanian Sawah 40      

4. Ladang/Tegalan 5      

6. Padang Rumput 5      

8. Rekreasi & O.R 5      

9. Perikanan Darat 5      

JUMLAH 212.990 Ha      

 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kutawaringin 

Kabupaten Bandung 
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Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan Kecamatan 

Kutawaringin Kabupaten Bandung lima tahun kedepan, di identifikasi dari permasalahan-

permasalahan yang telah terjadi  yaitu : 

1. Belum optimalnya kuantitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja. 

2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan 

kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian. 

3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat 

inovasi pada para karyawan yang ada. 

4. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun 

kualitasnya. 

5. Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran 

6. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi 

yang belum optimal.  

7. Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi 

dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan lembaga. 

Melihat fenomena yang telah diungkapkan diatas, maka sesungguhnya keinginan untuk 

memperbaiki kinerja Kecamatan Kutawaringin merupakan keharusan dan menjadi perhatian yang 

besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Kutawaringin 

Kabupaten Bandung menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada 

lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal.  

Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal Kecamatan Kutawaringin Kabupaten 

Bandung adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan  

2. Fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki sekarang 

3. Pengelolaan keuangan secara otonomi 

4. Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik 

5. Tingkat pendidikan staf yang cukup memadai 

6. Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja pada Bappeda dan pola komunikasi 

yang lancar antar atasan dan bawahan 

Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal Kecamatan 

Kutawaringin Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi 

2. Masih adanya penempatan SDM yg belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan 

3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan 

inovasi staf         

4. Belum optimalnya sarana dan prasarana  yang dibutuhkan 

5. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil penelitian dalam perencanaan 

pembangunan;  

6. Rendahnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini 



Rencana Strategis Kec Kutawaringin 2016-2021 

 

  

7. Belum konsistennya perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan 

Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal Kecamatan 

Kutawaringin Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 

1. Peran Kecamatan Kutawaringin sebagai penyelenggara pemerintahan semakin strategis 

dalam menentukan arah pembangunan daerah. Seiring dengan diberikannya pelimpahan 

sebagian kewenangan dari Bupati bandung kepada Camat berdasarkan Perbup 60 tahun 

2011.  

2. Ketersediaan sarana sistem informasi yang cukup baik sehingga memudahkan dan 

mempercepat komunikasi dengan pihak – pihak lain, baik itu melalui jaringan internet, 

telepon, komputer dan faximile. 

3. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis 

dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang 

lebih partisipatif. 

4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah. 

5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia tersedia. 

6. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam 

penyusunan produk-produk perencanaan. 

 

Faktor ancaman yang perlu ditekan pada lingkungan eksternal Kecamatan Kutawaringin 

Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 

1. Masih rendahnya implementasi perencanaan yang dihasilkan dengan pelaksanaan 

program/kegiatan pembangunan. 

2. Perundang-undangan  yang senantiasa bisa berubah dalam jangka waktu relatif dekat 

3. Masih adanya pemahaman yang berbeda dalam menterjemahkan substansi dalam 

pemerintahan 

4. Masih adanya pemahaman yang terbatas dari sebagian pihak atas proses demokrasi di daerah. 

5. Faktor globalisasi yang senantiasa berubah dengan cepat cenderung mempengaruhi secara 

langsung tatanan sosial, ekonomi dan budaya. 

6. Belum tersedianya petunjuk operasional Pelimpahan berupa Juklak Juknis terhadap Perbup 

60 tahun 2011 yang mendukung dari suatu peraturan sehingga menimbulkan multi tafsir. 

7. Pemahaman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sektoral, yang 

mengakibatkan adanya kerancuan kewenangan dalam beberapa sector berdasarkan 

pelimpahan yang diserahkan dari Bupati kepada camat. 

 

Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (strengths, 

weaknesses, opportunities, threats). Dari hasil analisis SWOT  kemudian disusun strategi 

Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kutawaringin dalam lima tahun ke depan sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi 
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2. Peningkatan  kesejahteraan aparatur 

3. Peningkatan kualitas pelayanan  dengan pola pendekatan pelayanan Prima 

4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM 

5. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya 

6. Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan 

7. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi 

perencanaan dan penganggaran 

8. Peningkatan partisipatif masyarakat 

9. Terjalinnya komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergiskan perencanaan pembangunan 

10. Memberikan keleluasaan kepada staf untuk berinovasi dan berkreasi dalam rangka 

meningkatkan kinerjanya 

Dari beberapa strategi di atas, kemudian ditetapkan prioritas strategi yang akan ditempuh 

dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menggunakan analisis tapisan yang berdasarkan 8 

(delapan) indikator, yaitu: (a) waktu pelaksanaan strategi; (b) Besar pengaruhnya dalam 

mencapai tujuan dan sasaran;  (c) Biaya yang diperlukan; (d) Pelaksanaan strategi memerlukan 

Pengembangan baru, perubahan yang konsekuen, penyesuaian terhadap perundang-undangan, 

penambahan fasilitas dan penambahan tenaga kerja / staf; (e) Pendekatan terbaik bagi pemecahan 

masalah; (f) akibat yang ditimbulkan apabila salah dalam melaksanakan strategi; (g) Dampak 

yang timbul terhadap masyarakat; (h) Sensitivitas strategi terhadap aspek sosial, ekonomi dan 

politik  

Berdasarkan hasil analisis tapisan yang telah dilakukan, menghasilkan rumusan 5 (lima) 

strategi utama dari 10 alternatif rencana strategi Kecamatan Kutawaringin tahun 2016-2021 yaitu 

: Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi 

1.  Peningkatan kualitas pelayanan  dengan pola pendekatan pelayanan Prima 

2.  Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM 

3.  Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya 

4. Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan 

Dengan penjelasan, bahwa sesuai visi dan misi Kecamatan Kutawaringin Kabupaten 

Bandung pada lima tahun kedepan, perlunya memanfaatkan teknologi data dan informasi yang 

sedang dikembangkan seperti pada peningkatan jaringan internet yang digunakan sebagai sarana 

informasi kepada masyarakat dan instansi lainnya yang membutuhkan informasi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan Kecamatan.  

Perlunya menciptakan produk-produk perencanaan yang implementatif, yang dapat 

menghasilkan output sesuai indikator kinerja kegiatan, yang menghasilkan capaian program yang 

direncanakan, yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan berdampak pada pembangunan daerah 

secara signifikan. 
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Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Kutawaringin, perlu dilakukan 

pendekattan pelayanan prima yang handal (reliability), tanggap (responsif), dengan keyakinan 

(confidence), peduli (empati), dan berwujud (tangible).  

Untuk mewujudkan itu semua, perlu ditunjang dengan kapasitas sumber daya manusia 

sesuai tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mempuni serta penerapan system reward and 

punishment yang berkeadilan. 

.   

2.4.1. Analisis Indikator Kinerja terhadap Capaian Sasaran Renstra Kecamatan 

Kutawaringin Kabupaten Bandung 

 

  Analisis bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas 

pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, sesuai 

dengan urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing Kasie 

yang ada di lingkungan Kecamatan Kutawaringin.  

Tabel 2.4.1 

 Indikator Kinerja terhadap Capaian keluaran (output) Renstra  

Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung  

 

No. Indikator Kinerja Capaian output Renstra Kecamatan 

Kutawaringin 

(1) (2) (3) 

1. Persentase jalan mantap kabupaten 

(baik dan sedang) lingkup 

kecamatan 

Panjang jalan yang direhab/diperbaiki (meter) 

 

2. Prosentase Pemeliharaan saluran 

drainase/gorong-gorong  (%) 
Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang 

dipelihara (Meter) 

3. Persentase Usulan program/Kegiatan 

Kecamatan yang di tetapkan Dalam 

RKPD (%) 

Jumlah usulan yang diakomodir oleh RKPD 

(kegiatan) 

4. Cakupan Pelayanan sampah skala 

kecamatan 
Jumlah sarana prasarana persampahan (Unit) 

5. Jumlah Kelembagaan Organisasi 

Perempuan di tingkat Kecamatan 

(LSM dan Non LSM)  

jumlah peserta pembinaan organisasi 

perempuan 

6. Jumlah Angka Partisipasi Sekolah 

(APS) Pendidikan Anak Usia 

Tingkat Kecamatan peserta 

pembinaan organisasi perempuan 

(orang) 

- Jumlah peserta yang mengikuti 

sosialisasi PAUD 

7.  Frekuensi Penyuluhan Terhadap 

Pemuda Tingkat Kecamatan 

(satuannya kali) 

 

Jumlah peserta pembinaan pemuda 

(Orang) 

 

8.  Jumlah Klub Olahraga menurut 

Cabang Olahraga tingkat 

Kecamatan 

- Jumlah Cabang olahraga prestasi yang 

dibina (Cabor) 

-  Jumlah Cabang olahraga berkembang 

yang dibina  

9. Jumlah keragaman budaya yang 

dilestarikan di lingkup kecamatan 

(satuan jenis) 

 

Peserta yang mengikuti dialog 

kebudayaan (Orang) 
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No. Indikator Kinerja Capaian output Renstra Kecamatan 

Kutawaringin 

(1) (2) (3) 

10. Presentase masyarakat yang 

mengikuti sosialisasi kewaspadaan 

dini/deteksi dini (%) 

 

- Jumlah personil Linmas yang mendapat 

pembinaan (Orang) 

- Jumlah Personil yang melaksanakan 

Pamswakarsa (OB) 

 
 

No. Indikator Kinerja Capaian output Renstra Kecamatan 

Kutawaringin 

(1) (2) (3) 

11. Persentase jumlah masyarakat yang 

mengikuti sosialiasi tentang wawasan 

kebangsaan 

 

- Frekwensi Forum Ulama Umaro (Kali) 

- Frekwensi mengikuti pameran 

pembangunan (Kali) 

 

12. Persentase capaian Retribusi 

Kecamatan pada tahun berkenaan  

 

Jumlah Wajib Retribusi yang dipungut pada 

tahun berjalan (WR) 

 

13. Persentase pelimpahan Kewenangan 

Bupati Kepada Camat yang 

dilaksanakan tingkat kecamatan (%) 

 

Jumlah Urusan yang dilaksanakan oleh 

Kecamatan (urusan) 

 

14. Cakupan Penerbitan KK dan KTP 

Lingkup Kecamatan tahun berkenaan  

 

Jumlah aparatur desa yang mendapat 

pembinaan (Orang) 

 

15. - Jumlah desa Swakarya 

- Jumlah desa swasembada 

 

Jumlah aparatur Pemerintahan Desa yang 

dibina (Orang) 

 

16. 
Prosentase lembaga dan organisasi 

masyarakat yang terlibat dalam 

pembangunan tingkat kecamatan (%) 

 

Jumlah peserta yang mendapat pemberdayaan 

(Orang) 

 

17. Jumlah lembaga ekonomi perdesaan 

tingkat Kecamatan (Lembaga) 

 

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 

BUMDES (Orang) 

 

18. Prosentase Penggunan Air Bersih oleh 

masyarakat di kecamatan (%) 

 

Jumlah peserta mendapatkan penyuluhan 

lingkungan sehat (Orang) 

 

19. Prosentase Persalinan yang di tolong 

Oleh Tenaga Kesehatan yang 

berkompeten skala Kecamatan (%) 

 

Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk 

persalinan oleh tenaga kesehatan (Orang) 

20. Jumlah Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial tingkat 

Kecamatan yang tertangani tahun 

berkenaan (Org) 

Jumlah PMKS yang mendapat Pelatihan 

(Org) 

 

 

No. Indikator Kinerja Capaian output Renstra Kecamatan 

Kutawaringin 

(1) (2) (3) 

21. Jumlah Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial tingkat 

Kecamatan yang tertangani tahun 

berkenaan 

 

Jumlah PMKS yang mengikuti 

pembinaan (Orang) 
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No. Indikator Kinerja Capaian output Renstra Kecamatan 

Kutawaringin 

(1) (2) (3) 

22. Jumlah jenis  tanaman pangan 

yang dikomsumsi masyarakat 

kecamatan (satuannya jenis) 

 

- jumlah peserta yang mendapatkan 

penyuluhan (Orang) 

- Jumlah Pelaksanaan koordinasi (HOK) 

 

23. Jumlah Perempuan Pelaku Usaha 

Ekonomi Produktif  (satuannya 

orang) 

 

Jumlah Perempuan Pelaku Usaha 

Ekonomi Produktif  (satuannya orang) 

 

24. Jumlah pelaku UMKM Tingkat 

Kecamatan (satuan pelaku 

UMKM) 

 

Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi 

UKKM 

 

25. Jumlah PKL yang terdata dan di 

bina di kecamatan 

Jumlah peserta PKL dan asongan yang 

mendapat pembinaan 

26. 

Prosentase Penanganan kejadian 

Bencana alam (%) 

 

- Frekwensi pemantauan potensi bencana 

alam (Kali) 

- Jumlah dan jenis sarana dan prasarana 

evakuasi korban bencana alam di 

Kecamatan (Unit) 

 

27. 
Prosentase Pengelolaan RTH (%) 

 

- Luas lahan yang mendapatkan penataan 

(Meter) 

- Luas lahan yang mendapatkan 

pemeliharaan (Meter) 

 

 

Berdasarkan data diatas, dapat kita sampaikan bahwa sasaran rencana strategis Kecamatan 

Kutawaringin Kabupaten Bandung tahun 2016 – 2021 dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas 

pelayanan bagi masyarakat (publik) perlu dilakukan dengan pendekatan pelayanan yang prima 

yang handal (reliability), tanggap (responsif), dengan keyakinan (confidence), peduli (empati), 

dan berwujud (tangible) dan memanfaatkan teknologi data dan informasi yang sedang 

dikembangkan dengan perlu dukungan manajemen (pimpinan) dalam peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mempuni serta 

penerapan system reward and punishment yang berkeadilan. 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan 

Kutawaringin 

 

 Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses 

penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah 

dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan 

pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 Tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin dalam memberikan pelayanan, senantiasa 

mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi 

pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya 

merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. 

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari permasalahan-

permasalahan yang terjadi  yaitu : 

8. Belum optimalnya kuantitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja. 

9. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan 

kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian. 

10. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat 

inovasi pada para karyawan yang ada. 

11. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun 

kualitasnya. 

12. Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran 

13. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem 

informasi yang belum optimal.  

14. Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil 

evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan 

lembaga. 

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan 

faktor kekuatan yang ada,  akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan  apabila tidak ada 

tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk 

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 
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3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 

 

 Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 

ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Kutawaringin yang dapat mempengaruhi 

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.  

 Hasil identifikasi Kecamatan Kutawaringin tentang faktor-faktor penghambat dan 

pendorong pelayanan Kecamatan Kutawaringin yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan 

misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini, akan menjadi input bagi perumusan 

strategis pelayanan Kecamatan Kutawaringin. Dengan demikian,  isu-isu yang dirumuskan tidak 

saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan 

pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam 

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.  

Adapun Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Kutawaringin                                                                                      

terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daera dapat kami 

uraikan pada table berikut dibawah ini : 
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Tabel 3.2. 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Kutawaringin terhadap  

Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Visi : Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergitas 

Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan 

No. 
Misi dan Program KDH dan 

Wk. KDH Terpilih 
Permasalahan Pelayanan  

Faktor 

Penghambat Pendorong 

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

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan   

a. Program Pendidikan Anak Usia 

Dini 

 

Masih rendahnya Angka 

partisipasi Murni PAUD 
- Masih kurangnya kesadaran 

warga masyarakat untuk 

melanjutkan pendidikan ke wajar 

Diknas 

- Terbatasnya sarana pendidikan  

- Sarana Pendidikan tersedia jauh 

dari tempat tinggal peserta didik 

- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Publikasi dan sosialisasi pendidikan Anak 

Usia Dini 

b. Program peningkatan peran 

serta kepemudaan 

Masih rendahnya  

keterlibatan pemuda dalam 

pembangunan 

 

Masih kurangnya kesadaran kemauan 

pemuda dalam keterlibatan 

pembangunan 

 

- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Pembinaan Organisasi kepemudaan 

c. Program Pembinaan dan 

Pemasyarakatan Olahraga 

Rendahnya atlit berprestasi 

tingkat Kecamatan 

Terbatasnya sarana dan prasarana 

olah raga  
- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 

2011Dukungan Anggaran  APBD 

- Pembinaan olagraga berprestasi dan 

olahraga berkembang di masyarakat 

d. Program Pengelolaan Keragaman 

Budaya 

 

Masih rendahnya 

pemahaman masyarakat 

terhadap budaya sunda 

Pengaruh globalisasi terhadap 

kelestarian keragaman budaya 
- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Penyelenggaraan dialog kebudayaan 
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Visi : Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergitas 

Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan 

No. 
Misi dan Program KDH dan 

Wk. KDH Terpilih 
Permasalahan Pelayanan  

Faktor 

Penghambat Pendorong 

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

2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan 

kesehatan 

  

a. Program peningkatan 

keselamatan ibu melahirkan dan 

anak 

 

Masih rendahnya 

pelayanan kesehatan 
- Masih rendahanya pemahaman ibu 

hamil ditangani oleh tenaga medis 

dan budaya melahirkan di dukun 

beranak. 

 

- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari 

keluarga kurang mampu 

b. Program Pengembangan 

Lingkungan Sehat 

Masih rendahnya  derajat 

kesehatan masyarakat dan 

penduduk untuk menerapkan 

perilaku hidup bersih 

 

Masih rendahnya  kesadaran penduduk 

untuk menerapkan perilaku hidup 

bersih 

Wabah penyakit menular dari atau 

daerah lain 

- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Penyuluhan menciptakan Lingkungan Sehat 

c. Program Peningkatan peran 

serta dan kesetaraan jender 

dalam pembangunan 

Masih rendahnya 

emansipasi perempuan di 

sektor- ektor pemerintahan 

Kurangnya kemampuan dan 

kemauan kaum perempuan untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan 

- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran  APBD 

- pembinaan organisasi perempuan 

 

 

 

 

Visi : Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergitas 

Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan 

No. Misi dan Program KDH dan Permasalahan Pelayanan  Faktor 
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Wk. KDH Terpilih Penghambat Pendorong 

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

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang 

terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan 

aspek kebencanaan 

  

a. Program 

rehabilitasi/pemeliharaan Jalan 

dan Jembatan  

Masih rendahnya kualitas 

baik jalan kabupaten 

Pelimpahan kewenangan untuk 

Pembangunan jalan yang belum 

jelas 

- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Rehabilitasi jalan/jembatan 

b. Rehabilitasi saluran/ 

drainase/gorong-gorong 

Kurang tertatanya saluran 

drainase di wilayah kerja 

kecamatan 

Pelimpahan kewenangan untuk 

Pembangunan Drainase yang belum 

jelas 

- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Rehabilitasi/pemeliharaan 

drainase/gorong-gorong 

c. Program Pembangunan saluran 

drainase/gorong-gorong 

Kurang tertatanya saluran 

drainase di wilayah kerja 

kecamatan 

Pelimpahan kewenangan untuk 

Pembangunan Drainase  yang 

belum jelas 

- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Rehabilitasi/pemeliharaan 

drainase/gorong-gorong 

 

 

 

 

 

Visi : Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergitas 

Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan 
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No. 
Misi dan Program KDH dan 

Wk. KDH Terpilih 
Permasalahan Pelayanan  

Faktor 

Penghambat Pendorong 

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

4. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki 

keunggulan kompetitif 

  

a. Program penciptaan iklim 

usaha Usaha Kecil Menengah 

yang konduksif 

- Keterbatasan pemerintah 

dalam mempromosikan 

keunggulan daerah 

- Kualitas SDM dibidang 

industry masih rendah 

- Akses pelaku ekonomi kraetif 

terhadap sumber pendanaan masih 

rendah 

- Keberadaan sentra perdagangan 

berbatasan dengan kabupaten dan 

kota lain 

- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil 

Menengah 

b. Program Pembinaan pedagang 

kaki lima dan asongan 

Kurangnya pemahaman 

PKL terhadap peraturan  

- Pasar modern / supermarket yang 

tumbuh berkembang 

- Pasar tradisional yang kurang 

memadai 

 

- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Pembinaan organisasi pedagang kaki 

lima dan asongan 

c. Program Peningkatan 

Ketahanan Pangan/ 

Perkebunan 

 

Pola pikir masyarakat atas 

kebutuhan pangan 

bersumber dari beras 

- Rendahnya pemahaman masyarakat 

untuk memanfaatkan sumber 

pangan alternatif 

- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif 
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Visi : Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergitas 

Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan 

No. 
Misi dan Program KDH dan 

Wk. KDH Terpilih 
Permasalahan Pelayanan  

Faktor 

Penghambat Pendorong 

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

5. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup   

a. Program Pengembangan 

Kinerja Pengelolaan 

Persampahan 

- Masih rendahnya sarana 

prasarana penunjang 

pelayanan kebersihan dan 

pengeloalaan lingkungan 

hidup 

- Rendahnya kesadaran masyarakat 

berpartisipasi dalam pengelolaan 

kebersihan 

- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Penyediaan prasarana dan sarana 

pengelolaan persampahan 

b. Program Pengelolaan ruang 

terbuka hijau (RTH) 

 

Terbatasnya anggaran 

untuk pengelolaan dan 

pemeliharaan RTH  

- Rendahnya partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan konservasi SDA 
- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Pemeliharaan RTH 

 

Visi : Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergitas 

Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan 

No. 
Misi dan Program KDH dan 

Wk. KDH Terpilih 
Permasalahan Pelayanan  

Faktor 

Penghambat Pendorong 

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

6. Meningkatkan Kemandirian Desa Hidup   
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Visi : Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergitas 

Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan 

No. 
Misi dan Program KDH dan 

Wk. KDH Terpilih 
Permasalahan Pelayanan  

Faktor 

Penghambat Pendorong 

a. Program peningkatan kapasitas 

aparatur pemerintah desa 

- Rendahnya SDM/kapasitas 

aparatur Desa dalam 

pelayanan penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

pembangunan Desa 

Rendahnya SDM yang ada di Desa 

Dan Tingkat pendidikan penduduk 

Desa masih tergolong rendah 

- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam 

bidang manajemen pemerintahan desa 

b. Program peningkatan 

keberdayaan masyarakat 

perdesaan  

Rendahnya SDM yang ada 

di Desa 

Kesadaran masyarakat Desa untuk 

Desa mandiri serta mengelola 

infrastruktur berkelanjutan masih 

rendah 

- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Pemberdayaan lembaga dan organisasi 

masyarakat pedesaan 

c. Program pengembangan lembaga 

ekonomi pedesaan 
Rendahnya pendapatan asli 

Desa 

Keterbatasan Peraturan Desa 

tentang PAD yang masih belum 

dibuat 

- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Pelatihan ketrampilan manajemen badan 

usaha milik desa 

 

Visi : Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergitas 

Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan 

No. 
Misi dan Program KDH dan 

Wk. KDH Terpilih 
Permasalahan Pelayanan  

Faktor 

Penghambat Pendorong 

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

7. Meningkatkan Reformasi Birokrasi   
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Visi : Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergitas 

Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan 

No. 
Misi dan Program KDH dan 

Wk. KDH Terpilih 
Permasalahan Pelayanan  

Faktor 

Penghambat Pendorong 

a. Program peningkatan dan 

pengembangan pengelolaan 

keuangan daerah 

Terbatasnya SDM 

Kecamatan untuk 

pendataan wajib retribusi 

- Masih rendahnya pelaku usaha 

untuk mendaftarkan ijin usaha ke 

Kecamatan 

- Kurang terdatanya potensi wajib 

retribusi 

- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Intensifikasi dan eksistensi sumber-sumber 

pendapatan daerah 

b. Program peningkatan sistem 

pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan 

kebijakan KDH 

Jumlah aparat Kecamatan / 

SDM masih terbatas 

Petunjuk pelaksa dan teknis atas 

Perbup 60 tahun 2011 belum ada 
- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Pengendalian manajemen pelaksanaan 

kebijakan KDH 

c. Program penataan administrasi 

kependudukan 
Jumlah aparat Kecamatan / 

SDM masih terbatas 

Kepedulian masyarakat masih 

rendah untuk memiliki data 

penduduk 

Masih adaya Jarak tempuh yang 

jauh dari tempat tinggal ke tempat 

pelayanan 

- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Peningkatan pelayanan publik dalam 

bidang kependudukan 

d. Program  perencanaan 

pembangunan daerah 
Jumlah aparat Kecamatan / 

SDM masih terbatas 

Rendahnya SDM baik Desa 

maupun Kecamatan dalam 

perencanaan pembangunan 

 

- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Pengembangan partisipasi masyarakat 

dalam perumusan program dan 

kebijakan layanan publik 

 

Visi : Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergitas 

Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan 

No. Misi dan Program KDH dan Permasalahan Pelayanan  Faktor 
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Wk. KDH Terpilih Penghambat Pendorong 

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

8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban Wilayah   

a. Program pemeliharaan 

kantrantibmas dan pencegahan 

tindak kriminal 

Pengorganisiran dan 

wawawasan pengetahuan  

anggota Linmas masih 

rendah 

Kesadaran hukum masyarakat 

masih kurang 
- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Peningkatan kerjasama dengan aparat 

keamanan dalam teknik pencgahan 

kejahatan 

- Peningkatan kapasitas aparat dalam 

rangka pelaksanaan siskamswakarsa di 

daerah 

 

b. Program pengembangan 

wawasan kebangsaan 

Masih ada titik rendah 

implementasi terhadap 

norma-norma religious 

kehidupan bermasyarakat 

Kurangnya tentang wawasan 

pengembangan kebangsaan 
- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Peningkatan toleransi dan kerukunan 

dalam kehidupan beragama 

 

Visi : Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergitas 

Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan 

No. 
Misi dan Program KDH dan 

Wk. KDH Terpilih 
Permasalahan Pelayanan  

Faktor 

Penghambat Pendorong 

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

9. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat   

a. Program Pemberdayaan Fakir 

Miskin, Komunitas Adat 

Terpencil (KAT) dan 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

Lainnya 

Belum maksimalnya 

pelayanan terhadap PMKS 
- Jumlah PMKS yang signifikan 

- Rendahnya keterampilan dan 

kemampuan serta kemauan PMKS 

untuk mengembangkan potensi diri 

- Kurang adanaya dukungan 

anggaran bagi PMKS 

- Pelimpahan sebagian urusan 

berdasarkan Perbup 60 Tahun 2011 

- Dukungan Anggaran APBD 

- Peningkatan kerjasama dengan aparat 

keamanan dalam teknik pencgahan 

kejahatan 
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Visi : Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergitas 

Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan 

No. 
Misi dan Program KDH dan 

Wk. KDH Terpilih 
Permasalahan Pelayanan  

Faktor 

Penghambat Pendorong 

- Pelatihan ketrampilan bagi penyandang 

masalah kesejahteraan sosial  
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3.3.  Penentuan Isu- isu Strategis 

 

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat 

diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi 

keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.  

 

Berdasarkan data empirik dan kondisi yang  berkembang di wilayah kerja Kecamatan 

Kutawaringin terdapat isu – isu yang muncul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, 

antara lain:  

1) Pelayan publik masih belum optimal disebabkan kurang terpenuhinya Sumber daya manusia 

(SDM) sarana dan Pra sarana (Sarpras). 

2) Jumlah dan kualitas pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati kepada camat yang 

belum dapat ditangani semuanya karena belum seimbang dengan sumber-sumber pembiayaan 

dan personil; 

3) Rendahnya kualitasnya SDM perangkat Desa yang berimplikasikan terhadap kinerja 

Pemerintahan Desa yang belum optimal; 

4) Masih terdapat sejumlah pelimpahan kewenangan yang belum dapat dilaksanakan yang 

disebabkan karena belum adanya juklak dan juknis dari instansi terkait; 

Upaya – upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah dilakukan Kecamatan 

Kutawaringin antara lain sebagai berikut : 

1) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem 

pelayanan dan peningkatan kualitas SDM petugas layanan.  

2) Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan sebagian 

urusan kewenangan Bupati Kepada camat. 

3) Mengadakan pembinaan terhadap SDM perangkat Desa dalam peningkatan kinerja Pemerintah 

Desa; 

4) Melaksanakan langkah-langkah koordinasi untuk keselarasan dan kesepahaman dalam 

pengambilan keputusan dengan Instansi Pemerintah (SKPD) 
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BAB IV 

VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. 

 

 Rencana Strategis Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Bandung tahun 2016 – 2021.  Visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD yaitu 

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

Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius 

Kultural dan Berwawasan Lingkungan. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) Misi 

Pembangunan 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 kompetitif. 

5. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup 

6. Meningkatkan Kemandirian Desa 

7. Meningkatkan Reformasi Birokrasi 

8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban Wilayah. 

9. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 

Perwujudan Visi dan Misi tersebut akan dibangun untuk membantu bahu membahu, 

dalam budaya sunda yang dikenal istilah “Sabilulungan”, dengan pengertian sareundeuk, saigel,  

sabobot sapihanean, rempug jukung sauyunan, rampak gawe babarengan yang mengandung arti  

silih asah, silih asuh, silih asih sareng silih wawangi. Kinerja pemerintahan dan kehidupan 

masyarakat harus dilandasi oleh semangat “Sabilulungan” yang identik dengan nyantri, nyunda, 

nyantana, nyantika, nyakola dan sikap yang luhur, luhung, parigel, gesit binangkit. melalui 

filosofi nilai luhur budaya sunda ini, menjadikan energi kolektif luar biasa yang secara 

konstektual dapat terwujud dalam bentuk kerjasama warga dengan pemerintah atau tumbuhnya 

sinergitas antara peran pemerintah dengan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan 

berbagai isu dan permasalahan. 

Untuk bisa mewujudkan rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung yang 

mengacu pada Visi dan Misinya, maka Kecamatan Kutawaringin mempunyai Visi 

“Terwujudnya Masyarakat Kutawaringin Yang Maju Berdaya Saing Dan Sejahtera 

Melalui Peningkatan Pelayanan Publik Berlandaskan Kebersamaan dan Kegotong 

Royongan”. 
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Penjabaran makna dari Visi Kecamatan Kutawaringin adalah sebagai berikut : 

 

1. Mewujudkan  adalah masyarakat yang mempunyai keinginan untuk maju, tumbuh 

berkembang melalui persaingan dalam berbagai sektor sehingga taraf hidup sejahtera dapat 

tercapai. 

2. Pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas kan kuantitas Sumberdaya manusia dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat sehingga reformasi birokrasi terwujud secara 

berkesinambungan. 

3. Kebersamaan dan Kegotongroyongan adalah meningkatkan kinerja pemerintahan dalam 

Pembangunan kehidupan masyarakat yang harus dilandasi oleh semangat “Sabilulungan” 

melalui kerjasama warga dengan pemerintah atau tumbuhnya sinergitas antara peran 

pemerintah dengan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan berbagai isu dan 

permasalahan . 

 

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensinya 

perencanaan pembangunan yang profesional maka rumusan Misi Kecamatan Kutawaringin 

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima ; 

2. Meningkatkan keberdayaan pemerintah dan lembaga masyarkat Desa ; 

3. Memantapkan kebersamaan dan kegotongroyongan. 

 

Keterkaitan Visi dan Misi Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dengan 

 Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. 

 

Visi Pemerintah Kabupaten Bandung 

Tahun 2016 – 2021 

“Memantapkan Kabupaten Bandung yang 

maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui 

Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan 

Pemantapan Pembangunan Perdesaan 

Berlandaskan Religius Kultural dan 

Berwawasan Lingkungan” 

 Visi KECAMATN KUTAWARINGIN 

Kabupaten Bandung tahun 2016 – 2021 

“Terwujudnya Masyarakat Kutawaringin 

Yang Maju Berdaya Saing Dan Sejahtera 

Melalui Peningkatan Pelayanan Publik 

Berlandaskan Kebersamaan dan Kegotong 

Royongan” 
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Misi  Misi 

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 kompetitif. 

5. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup 

6. Meningkatkan Kemandirian Desa 

7. Meningkatkan Reformasi Birokrasi 

8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban Wilayah. 

9. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 

1. Meningkatkan kualitas 

pelayanan prima ; 

2. Meningkatkan keberdayaan 

pemerintah dan lembaga 

masyarkat Desa ; 

3. Memantapkan kebersamaan dan 

kegotongroyongan. 

 

 

4.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan dan target Jangka 

Menengah Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. 

 

4.2.3. Tujuan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 

 

1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan berkualitas serta meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam bidang pendidikan 

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur dasar yang tahan terhadap bencana 

serta mewujudkan keserasian pembangunan dengan tata ruang wilayah 

4. Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai 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 partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan wilayah 

7. Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik 

8. Meningkatkan kemanan dan ketertiban wilayah sejalan dengan tujuan untuk menciptakan 

stabilitas keamanan wilayah dalam mendukung pembangunan wilayah 

9. Meningkatkan kesejahteraan sosial masayrakat memiliki kaitan erat  dengan upaya untuk 

mencapai tujuan menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang berdayasaing 

 

4.2.4. Sasaran Kecamatan Kutawaringin Bandung adalah sebagai berikut : 

 

1. Meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah 

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

pendidikan non formal 

3. Meningkatnya drajat kesehatan penduduk sejalan dengan upaya membangun keluarga 

berencana dan keluarga sejahtera 

4. Meningkatnya kesadaran penduduk untuk menerapkan perilaku hidup bersih 
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5. Berkurangnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

6. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan 

7. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah 

8. Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik  

9. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 

10. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 

11. Meningkatnya kemanan dan ketertiban masyarakat 

12. Meningkatkan peran serta masayrakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban 

masyarakat 

13. Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan 

prasarana transportasi 

14. Meningkatnya resiliensi wilayah terhadap resiko bencana 

15. Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber air 

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. Tercapainya Kondisi Ketahanan Pangan 

4.2.5. Indikator Sasaran kecamatan Kutawaringin adalah sebagai berikut : 

 

1. Angka Partisipasi Murni  Pendidikan Anak Usia Dini 

2. Jumlah Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Unit Sarana) 

3. Jumlah  atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi (Orang) 

4. AHH, AKB, Cakupan pasangan usia subur peserta KB Aktif 

5. Persentase penyelenggaraan promosi kesehatan 

6. Rata- Rata PMKS yang ditangani dan mampu berinteraksi sosial 

7. Jumlah desa swasembada/ cepat berkembang 

8. Jumlah desa swakarya/ desa berkembang 

9. Persentase pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat 

kecamatan 

10. Cakupan Penerbitan KK dan KTP Lingkup Kecamatan tahun berkenaan 

11. Persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan 

12. Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap program pada dokumen 

anggaran 

13. Persentase Penegakan Perda 

14. Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik 

15. Rata-rata persentase jalan mantap (baik dan sedang) 
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16. Akses aman terhadap air bersih 

17. Persentase korban bencana yang tertangani 

18. Persentase volume sampah yang dapat dikelola pemerintah 

19. Presentase  Pengelolaan ruang terbuka hijau 

20. Jumlah PKL yang terdata dan di bina di kecamatan 

21. Persentase ketersediaan pangan utama (Skor PPH Ketersediaan) 

 

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran, indicator sasaran,  untuk 

setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan tabel sebagai berikut:
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Tabel. 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. 

 

Misi 1:  “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima” 

 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

sasaran 
Strategi Kebijakan 

Target Kinerja sasaran tahun Ke 

1 2 3 4 5 

 Meningkatkan 

ketersediaan 

layanan pendidikan 

berkualitas serta 

meningkatkan 

partisipasi 

masyarakat dalam 

bidang pendidikan 

Meningkatnya 

jumlah 

penduduk yang 

bersekolah 

Meningkatnya 

kompetensi 

penduduk 

melalui 

penguasaan 

budaya lokal, 

olah raga, dan 

pendidikan non 

formal 

Angka 

Partisipasi Murni  

Pendidikan Anak 

Usia Dini 

Menyelenggarakan 

pendidikan Anak 

Usia Dini 

Perluasan 

penyelenggaraan 

pendidikan anak 

usia dini yang 

dikelola oleh 

masyarkat dan 

dunia usaha 

     

Jumlah Sarana 

dan 

Penyelenggaraan 

Seni dan Budaya 

(Unit Sarana) 

Meningkatkan 

pengenalan serta 

menanamkan 

budaya sunda sejak 

dini 

Penyelenggaraan 

pendidikan 

bahasa dan 

budaya sunda 

pada setiap 

jenjang 

pendidikan 

     

 Jumlah  atlet 

yang berprestasi 

di tingkat 

Provinsi 

Meningkatkan 

pembinaan olah 

raga prestasi dan 

rekreasi 

Peningkatan atlet 

berprestasi di 

ajang PON dan 

PORDA 

     

    Meningkatkan 

partisipasi pemuda 

dalam 

pembangunan 

Peningkatan 

peranan pemuda 

pelopor dalam 

berbagai bidang 

pembangunan 

     

 

 

No Tujuan Sasaran Indikator Strategi Kebijakan Target Kinerja sasaran tahun Ke 
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sasaran 1 2 3 4 5 

 Meningkatkan 

pelayanan 

kesehatan serta 

meningkatkan 

derajat kesehatan 

masyarakat 

Meningkatnya 

drajat kesehatan 

penduduk 

sejalan dengan 

upaya 

membangun 

keluarga 

berencana dan 

keluarga 

sejahtera 

AHH, AKB, 

Cakupan 

pasangan usia 

subur peserta KB 

Aktif 

Meningkatkan 

Angka Harapan 

Hidup Penduduk 

Peningkatan 

kualitas asupan 

gizi masyarakat 

     

Persentase 

penyelenggaraan 

promosi 

kesehatan 

Meningkatkan 

pemberdayaan 

perempuan sebagai 

aktor kunci dalam 

pembangunan 

keluarga 

Peningkatan 

emansipasi 

perempuan di 

sektor- ektor 

pemerintahan 

     

   Meningkatkan 

kegiatan 

pembinaan 

masyarakat 

mengenai pola 

hidup bersih 

Meningkatkan 

kegiatan 

pembinaan 

masyarakat 

mengenai pola 

hidup bersih 

     

 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

sasaran 
Strategi Kebijakan 

Target Kinerja sasaran tahun Ke 

1 2 3 4 5 

 Meningkatkan 

ketersediaan dan 

kualitas 

Infrastruktur dasar 

yang tahan 

terhadap bencana 

serta mewujudkan 

keserasian 

pembangunan 

dengan tata ruang 

wilayah 

Meningkatnya 

aksesbilitas, 

kapasitas dan 

keselamatan 

terhadap 

pelayanan 

sarana dan 

prasarana 

transportasi 

Rata-rata 

persentase jalan 

mantap (baik dan 

sedang) 

Meningkatkan 

kualitas dan 

kapasitas jaringan 

jalan 

Peningkatan 

aksesibilitas 

seluruh wilayah 

Kabupaten 

Bandung 

     

 Meningkatnya 

aksesbilitas, 

kapasitas dan 

Akses aman 

terhadap air 

bersih 

Meningkatkan 

cakupan pelayanan 

air bersih 

Meningkatkan 

ketersediaan air 

bersih yang 
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kualitas 

infrastruktur 

sumber air 

menjangkau 

seluruh wilayah 

Kabupaten 

Bandung 

 Meningkatnya 

resiliensi 

wilayah 

terhadap resiko 

bencana 

Persentase 

korban bencana 

yang tertangani 

Meningkatkan 

upaya mitigasi dan 

adaptasi terhadap 

bencana 

Peningkatan 

upaya 

pencegahan 

terjadinya 

bencana dan 

dampak bencana 

     

 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

sasaran 
Strategi Kebijakan 

Target Kinerja sasaran tahun Ke 

1 2 3 4 5 

 Meningkatkan daya 

saing 

perekonomian 

Kabupaten 

Bandung sebagai 

upaya optimalisasi 

kontribusi sektor 

ekonomi terhadap 

pembangunan 

daerah 

Meningkatnya 

transaksi pada  

sektor 

perdagangan 

dan jasa di 

Kabupaten 

Bandung 

 Mengembangkan 

sentra dan klaster 

pengembangan 

UMKM-IKM 

unggulan berbasis 

ekonomi kreatif 

Penataan dan 

pemberdayaan 

PKL 

     

 Meningkatkan 

kapasitas, 

kapabilitas serta 

produktivitas 

UMKM-IKM 

dan kualitas 

produk 

unggulan 

 Pengembangan 

komunitas dan 

penguatan 

kelembagaan 

     

 Tercapainya 

Kondisi 

Ketahanan 

Pangan 

Persentase 

ketersediaan 

pangan utama 

(Skor PPH 

Ketersediaan) 

Meningkatkan 

ketahanan pangan 

Pemantapan dan 

kemandirian 

pangan 
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No Tujuan Sasaran 
Indikator 

sasaran 
Strategi Kebijakan 

Target Kinerja sasaran tahun Ke 

1 2 3 4 5 

 Meningkatkan 

kinerja aparatur dan 

kelembagaan 

penyelenggara 

pelayanan publik 

Meningkatkan 

kinerja aparatur 

dan 

kelembagaan 

penyelenggara 

pelayanan 

publik 

Meningkatkan 

kinerja aparatur 

dan kelembagaan 

penyelenggara 

pelayanan publik 

Melakukan 

evaluasi kinerja 

aparatur 

pemerintah dan 

memberlakukan 

sistem reward and 

punishment 

Penyelenggaraan 

penilaian 

terhadap kinerja 

aparatur 

pemerintah 

daerah 

     

 Meningkatkan 

efisiensi 

pelayanan 

administrasi 

publik 

Cakupan 

Penerbitan KK 

dan KTP 

Lingkup 

Kecamatan tahun 

berkenaan 

Meningkatkan 

kualitas pelayanan 

publik 

Peningkatan 

pelayanan 

pencatatan 

administrasi 

kependudukan 

     

 Meningkatnya 

kapasitas dan 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan dan 

aset daerah 

Persentase 

capaian Retribusi 

Kecamatan pada 

tahun berkenaan 

Meningkatkan 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan daerah 

Optimalisasi 

pendapatan 

daerah yang 

bersumber dari 

pajak dan 

retribusi 

     

 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

sasaran 
Strategi Kebijakan 

Target Kinerja sasaran tahun Ke 

1 2 3 4 5 

 Meningkatkan 

kesejahteraan sosial 

masayrakat 

memiliki kaitan 

erat  dengan upaya 

untuk mencapai 

tujuan menciptakan 

sumber daya 

manusia Kabupaten 

Berkurangnya 

jumlah 

penyandang 

masalah 

kesejahteraan 

sosial (PMKS) 

Rata- Rata 

PMKS yang 

ditangani dan 

mampu 

berinteraksi 

sosial 

Meningkatkan 

upaya 

perlindungan, 

rehabilitasi, dan 

pemberdayaan 

sosial bagi PMKS 

Meningkatkan 

partisipasi 

masyarakat dalam 

upaya 

pengentasan 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial 
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Bandung yang 

berdayasaing 

 

Misi 2: “Meningkatkan Keberdayaan Pemerintah dan Lembaga Masyarkat Desa” 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

sasaran 
Strategi Kebijakan 

Target Kinerja sasaran tahun Ke 

1 2 3 4 5 

 Menciptakan 

lingkungan yang 

serasi dan 

seimbang dengan 

memperhatikan 

daya dukung 

lingkungan, daya 

tampung 

lingkungan 

Meningkatnya 

pengawasan dan 

pengendalian 

terhadap 

pencemaran dan 

kerusakan 

lingkungan 

Persentase 

volume sampah 

yang dapat 

dikelola 

pemerintah 

Meningkatkan 

kesadaran 

masayrakat untuk 

berpartisipasi 

langsung dalam 

mengawasi 

pencemaran dan 

kerusakan 

lingkungan 

Peningkatan 

pembinaan 

masyarakat 

terkait 

pengelolaan 

lingkungan hidup 

     

Terselenggaranya 

konservasi 

sumber daya 

alam 

 Meningkatkan 

ketersediaan ruang 

terbuka hijau 

Peningkatan 

ketersediaan 

ruang terbuka 

hijau yang 

dikelola 

pemerintah, 

masyarakat dan 

dunia usaha 
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No Tujuan Sasaran 
Indikator 

sasaran 
Strategi Kebijakan 

Target Kinerja sasaran tahun Ke 

1 2 3 4 5 

 Meningkatkan 

kemanan dan 

ketertiban wilayah 

sejalan dengan 

tujuan untuk 

menciptakan 

stabilitas keamanan 

wilayah dalam 

mendukung 

pembangunan 

wilayah 

Meningkatnya 

kemanan dan 

ketertiban 

masyarakat 

Persentase 

Penegakan Perda 

Meningkatkan 

kepatuhan 

masyarakat 

terhadap Peraturan 

Daerah 

Pencegahan 

tindak kriminal 

melalui 

sosialisasi 

kewaspadaan 

dini/ deteksi dini 

     

 Meningkatkan 

peran serta 

masayrakat 

dalam menjaga 

keamanan dan 

ketertiban 

masyarakat 

Persentase 

peningkatan 

jumlah 

masyarakat yang 

mengikuti 

pendidikan 

politik 

 

Meningkatkan 

pemahaman 

tentang wawasan 

kebangsaan 

Meningkatkan 

jumlah 

masayarakat yang 

mengikuti 

sosialisasi tentang 

wawasan 

kebangsaan 

     

  Meningkatkan 

implemetasi 

norma-norma 

religius dalam 

kehidupan 

bermasyarakat 

Meningkatkan 

kehidupan 

beragama dalam 

kehidupan 

masayrakat 

     

   Meningkatkan 

toleransi dan 

kerukunan dalam 

kehidupan 

beragama 
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Misi 3 : “Memantapkan kebersamaan dan kegotongroyongan” 

 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

sasaran 
Strategi Kebijakan 

Target Kinerja sasaran tahun Ke 

1 2 3 4 5 

 Meningkatkan 

kinerja aparatur dan 

kelembagaan 

penyelenggara 

pelayanan publik 

Meningkatnya 

Kualitas 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Persentase 

kesesuaian 

program pada 

dokumen 

perencanaan 

terhadap 

program pada 

dokumen 

anggaran 

Optimalisasi 

akurasi dan 

ketepatan waktu 

perencanaan 

pembangunan  

Mengoptimlakan 

kesesuai program 

yang 

direncanakan 

dengan yang 

dianggarkan 

     

 Meningkatkan 

partisipasi 

masyarakat desa 

dalam 

pembangunan 

wilayah 

Meningkatnya 

pemberdayaan 

masyarakat 

perdesaan 

Jumlah desa 

swasembada/ 

cepat 

berkembang 

Membangun desa 

percontohan 

Pengembangan 

desa mandiri 

percontohan 

     

   Jumlah desa 

swakarya/ desa 

berkembang 
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4.3 Strategis Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi baik pada lingkungan internal maupun eksternal 

dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, 

threats). Dari hasil analisis SWOT  kemudian disusun strategi perencanaan, pengendalian dan 

evaluasi pembangunan dalam lima tahun ke depan sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini 

2. Meningkatkan pengenalan serta menanamkan budaya sunda sejak dini 

3. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan rekreasi 

4. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan 

5. Meningkatkan Angka Harapan Hidup Penduduk 

6. Meningkatkan pemberdayaan perempuan sebagai aktor kunci dalam pembangunan keluarga 

7. Meningkatkan kegiatan pembinaan masyarakat mengenai pola hidup bersih 

8. Meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial bagi PMKS 

9. Membangun desa percontohan 

10. Melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah dan memberlakukan sistem reward and 

punishment 

11. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 

12. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 

13. Optimalisasi akurasi dan ketepatan waktu perencanaan pembangunan 

14. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah 

15. Meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan 

16. Meningkatkan implemetasi norma-norma religius dalam kehidupan bermasyarakat 

17. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan jalan 

18. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih 

19. Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana 

20. Meningkatkan kesadaran masayrakat untuk berpartisipasi langsung dalam mengawasi 

pencemaran dan kerusakan lingkungan 

21. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau 

22. Mengembangkan aglomerasi perdagangan 
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23. Mengembangkan sentra dan klaster pengembangan UMKM-IKM unggulan berbasis 

ekonomi kreati 

24. Meningkatkan ketahanan pangan 

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Kutawaringin, perlu dilakukan 

pendekattan pelayanan prima yang handal (reliability), tanggap (responsif), dengan keyakinan 

(confidence), peduli (empati), dan berwujud (tangible).  

Untuk mewujudkan itu semua, perlu ditunjang dengan kapasitas sumber daya manusia 

sesuai tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mempuni serta penerapan system reward and 

punishment yang berkeadilan, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor ….. 

tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021. 

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka 

Kecamatn Kutawaringin menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan sebagai berikut:  

1. Perluasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang dikelola oleh masyarkat dan 

dunia usaha 

2. Penyelenggaraan pendidikan bahasa dan budaya sunda pada setiap jenjang pendidikan 

3. Peningkatan atlet berprestasi di ajang PON dan PORDA 

4. Peningkatan peranan pemuda pelopor dalam berbagai bidang pembangunan 

5. Peningkatan kualitas asupan gizi masyarakat 

6. Peningkatan emansipasi perempuan di sektor- ektor pemerintahan 

7. Meningkatkan jumlah penyelenggaraan penyuluhan terhadap masyarakat melalui pola 

perilaku hidup bersih 

8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan Masalah Kesejahteraan 

Sosial 

9. Pengembangan desa mandiri percontohan 

10. Penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah 

11. Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan 

12. Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi 

13. Mengoptimlakan kesesuai program yang direncanakan dengan yang dianggarkan 

14. Pencegahan tindak kriminal melalui sosialisasi kewaspadaan dini/ deteksi dini 

15. Meningkatkan jumlah masayarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan. 
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 IV - 16  

16. Meningkatkan kehidupan beragama dalam kehidupan masayrakat 

17. Meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 

18. Peningkatan aksesibilitas seluruh wilayah Kabupaten Bandung 

19. Meningkatkan ketersediaan air bersih yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten 

Bandung 

20. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan dampak bencana 

21. Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup 

22. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola pemerintah, masyarakat dan 

dunia usaha 

23. Penataan dan pemberdayaan PKL 

24. Pengembangan komunitas dan penguatan kelembagaan 

25. Pemantapan dan kemandirian pangan 

 

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan   

untuk setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan tabel sebagai berikut: 
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Visi Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 

“Terwujudnya Masyarakat Kutawaringin Yang Maju Berdaya Saing Dan Sejahtera Melalui 

Peningkatan Pelayanan Publik Berlandaskan Kebersamaan dan Kegotong Royongan” 

 

Misi 1:  “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima” 

 

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

 Meningkatkan 

ketersediaan 

layanan pendidikan 

berkualitas serta 

meningkatkan 

partisipasi 

masyarakat dalam 

bidang pendidikan 

Meningkatnya 

jumlah 

penduduk yang 

bersekolah 

Meningkatnya 

kompetensi 

penduduk 

melalui 

penguasaan 

budaya lokal, 

olah raga, dan 

pendidikan non 

formal 

Menyelenggarakan 

pendidikan Anak 

Usia Dini 

Perluasan penyelenggaraan 

pendidikan anak usia dini 

yang dikelola oleh masyarkat 

dan dunia usaha 

Meningkatkan 

pengenalan serta 

menanamkan budaya 

sunda sejak dini 

Penyelenggaraan pendidikan 

bahasa dan budaya sunda 

pada setiap jenjang 

pendidikan 

Meningkatkan 

pembinaan olah raga 

prestasi dan rekreasi 

Peningkatan atlet berprestasi 

di ajang PON dan PORDA 

  Meningkatkan 

partisipasi pemuda 

dalam pembangunan 

Peningkatan peranan pemuda 

pelopor dalam berbagai 

bidang pembangunan 

     

 Meningkatkan 

pelayanan 

kesehatan serta 

meningkatkan 

derajat kesehatan 

masyarakat 

Meningkatnya 

drajat kesehatan 

penduduk 

sejalan dengan 

upaya 

membangun 

keluarga 

berencana dan 

keluarga 

sejahtera 

Meningkatkan Angka 

Harapan Hidup 

Penduduk 

Peningkatan kualitas asupan 

gizi masyarakat 

Meningkatkan 

pemberdayaan 

perempuan sebagai 

aktor kunci dalam 

pembangunan 

keluarga 

Peningkatan emansipasi 

perempuan di sektor- ektor 

pemerintahan 

   Meningkatkan 

kegiatan pembinaan 

masyarakat mengenai 

pola hidup bersih 

Meningkatkan kegiatan 

pembinaan masyarakat 

mengenai pola hidup bersih 

     

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

     

 Meningkatkan 

ketersediaan dan 

kualitas 

Infrastruktur dasar 

yang tahan 

terhadap bencana 

serta mewujudkan 

keserasian 

pembangunan 

dengan tata ruang 

wilayah 

Meningkatnya 

aksesbilitas, 

kapasitas dan 

keselamatan 

terhadap 

pelayanan 

sarana dan 

prasarana 

transportasi 

Meningkatkan 

kualitas dan kapasitas 

jaringan jalan 

Peningkatan aksesibilitas 

seluruh wilayah Kabupaten 

Bandung 

 Meningkatnya 

aksesbilitas, 

kapasitas dan 

Meningkatkan 

cakupan pelayanan 

air bersih 

Meningkatkan ketersediaan 

air bersih yang menjangkau 

seluruh wilayah Kabupaten 
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kualitas 

infrastruktur 

sumber air 

Bandung 

 Meningkatnya 

resiliensi 

wilayah 

terhadap resiko 

bencana 

Meningkatkan upaya 

mitigasi dan adaptasi 

terhadap bencana 

Peningkatan upaya 

pencegahan terjadinya 

bencana dan dampak 

bencana 

 Meningkatkan daya 

saing 

perekonomian 

Kabupaten 

Bandung sebagai 

upaya optimalisasi 

kontribusi sektor 

ekonomi terhadap 

pembangunan 

daerah 

Meningkatnya 

transaksi pada  

sektor 

perdagangan 

dan jasa di 

Kabupaten 

Bandung 

Mengembangkan 

sentra dan klaster 

pengembangan 

UMKM-IKM 

unggulan berbasis 

ekonomi kreatif 

Penataan dan pemberdayaan 

PKL 

 Meningkatkan 

kapasitas, 

kapabilitas serta 

produktivitas 

UMKM-IKM 

dan kualitas 

produk 

unggulan 

Pengembangan komunitas 

dan penguatan kelembagaan 

 Tercapainya 

Kondisi 

Ketahanan 

Pangan 

Meningkatkan 

ketahanan pangan 

Pemantapan dan kemandirian 

pangan 

 

 

 

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

 Meningkatkan 

kinerja aparatur dan 

kelembagaan 

penyelenggara 

pelayanan publik 

Meningkatkan 

kinerja aparatur 

dan 

kelembagaan 

penyelenggara 

pelayanan 

publik 

Melakukan evaluasi 

kinerja aparatur 

pemerintah dan 

memberlakukan 

sistem reward and 

punishment 

Penyelenggaraan penilaian 

terhadap kinerja aparatur 

pemerintah daerah 

 Meningkatkan 

efisiensi 

pelayanan 

administrasi 

publik 

Meningkatkan 

kualitas pelayanan 

publik 

Peningkatan pelayanan 

pencatatan administrasi 

kependudukan 

 Meningkatnya 

kapasitas dan 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan dan 

aset daerah 

Meningkatkan 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan daerah 

Optimalisasi pendapatan 

daerah yang bersumber dari 

pajak dan retribusi 

 Meningkatnya 

Kualitas 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Optimalisasi akurasi 

dan ketepatan waktu 

perencanaan 

pembangunan  

Mengoptimlakan kesesuai 

program yang direncanakan 

dengan yang dianggarkan 

 Meningkatkan Berkurangnya Meningkatkan upaya Meningkatkan partisipasi 
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kesejahteraan sosial 

masayrakat 

memiliki kaitan 

erat  dengan upaya 

untuk mencapai 

tujuan menciptakan 

sumber daya 

manusia Kabupaten 

Bandung yang 

berdayasaing 

jumlah 

penyandang 

masalah 

kesejahteraan 

sosial (PMKS) 

perlindungan, 

rehabilitasi, dan 

pemberdayaan sosial 

bagi PMKS 

masyarakat dalam upaya 

pengentasan Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

 

 

 

 

 

Misi 2: “Meningkatkan Keberdayaan Pemerintah dan Lembaga Masyarkat Desa” 

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

 Menciptakan 

lingkungan yang 

serasi dan 

seimbang dengan 

memperhatikan 

daya dukung 

lingkungan, daya 

tampung 

lingkungan 

Meningkatnya 

pengawasan dan 

pengendalian 

terhadap 

pencemaran dan 

kerusakan 

lingkungan 

Meningkatkan 

kesadaran masayrakat 

untuk berpartisipasi 

langsung dalam 

mengawasi 

pencemaran dan 

kerusakan lingkungan 

Peningkatan pembinaan 

masyarakat terkait 

pengelolaan lingkungan 

hidup 

Terselenggaranya 

konservasi 

sumber daya 

alam 

Meningkatkan 

ketersediaan ruang 

terbuka hijau 

Peningkatan ketersediaan 

ruang terbuka hijau yang 

dikelola pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha 

    

 Meningkatkan 

kemanan dan 

ketertiban wilayah 

sejalan dengan 

tujuan untuk 

menciptakan 

stabilitas keamanan 

wilayah dalam 

mendukung 

pembangunan 

wilayah 

Meningkatnya 

kemanan dan 

ketertiban 

masyarakat 

Meningkatkan 

kepatuhan masyarakat 

terhadap Peraturan 

Daerah 

Pencegahan tindak kriminal 

melalui sosialisasi 

kewaspadaan dini/ deteksi 

dini 

 Meningkatkan 

peran serta 

masayrakat 

dalam menjaga 

keamanan dan 

ketertiban 

masyarakat 

Meningkatkan 

pemahaman tentang 

wawasan kebangsaan 

Meningkatkan jumlah 

masayarakat yang mengikuti 

sosialisasi tentang wawasan 

kebangsaan 

  Meningkatkan 

implemetasi norma-

norma religius dalam 

kehidupan 

bermasyarakat 

Meningkatkan kehidupan 

beragama dalam kehidupan 

masayrakat 

  Meningkatkan toleransi dan 

kerukunan dalam kehidupan 

beragama 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan maupum program 

Kecamatan Kutawaringin yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan Visi 

dan Misi Kepala Daerah. Program/kegiatan Kecamatan Kutawaringin yang akan dilaksanakan yang merupakan 

bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Bandung yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan 

Visi dan Misi tersebut. 

Namun sebelumnya kami jelaskan bahwa dalam lampiran RPJMD Kabupaten Bandung untuk Kecamatan 

Kutawaringin terdapat Program Pendidikan menengah hal ini ditindaklanjuti dalam Rencana Strategis Kecamatan 

Kutawaringin menjadi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dikarenakan telah ditetapkannya UU no 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu 

urusan pemerintahan wajib, terkait dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan 

dasar warga Negara. Dimana dalam pembagiaannya untuk Pendidikan Menengah telah menjadi Kewenagan 

Propinsi. Sementara untuk pendidakan dasar, PAUD dan pendidikan non formal menjadi kewenagan 

Kabupaten/Kota.  

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada 

Kecamatan Kutawaringin Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Uraian dan tabel sebagai berikut : 

5.1. PROGRAM KECAMATAN KUTAWARINGIN 

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

5. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

6. Program  perencanaan pembangunan daerah 

7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

8. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 

9. Program peningkatan peran serta kepemudaan 

10. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 

11. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 

12. Program pengembangan wawasan kebangsaan 

13. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

14. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 

15. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 

16. Program penataan administrasi kependudukan 

 

 

17. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 

18. Program Pendidikan Menengah 

19. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 

20. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 

21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 
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22. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

23. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 

24. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 

25. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 

26. Program Peningkatan Ketahanan Pangan/ Perkebunan 

27. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 

28. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 

29. Rehabilitasi saluran/ drainase/gorong-gorong 

30. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 

31. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 

32. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 

33. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 

 

5.2.  KEGIATAN KECAMATAN KUTAWARINGIN 

Sesuai dengan visi dan misi, strategi dan  kebijakan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

Kecamatan Kutawaringin mempunyai kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1 Penyediaan jasa surat menyurat 

2 Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik 

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

5 Penyediaan alat tulis kantor 

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

7 Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor 

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

9 Penyediaan peralatan rumah tangga 

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

11 Penyediaan makan dan minuman 

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

 

13 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 

14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 

15 Penunjang hari-hari besar bersejarah 

16 Pembangunan gedung kantor 

17 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 

18 Pengadaan peralatan rumah jabatan/rumah dinas 

19 Pengadaan meubelair rumah dinas 

20 Pengadaan pagar dan pintu gerbang Kantor 

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

23 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 

24 Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya 

25 Pengadaan pakain Korpri 

26 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 

27 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

28 Penyusunan laporan keuangan semesteran 
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29 Penyusunan pelaporan prognis realisasi anggaran 

30 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

31 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 

32 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public 

33 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 

34 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 

35 Pembinaan Organisasi kepemudaan 

36 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 

37 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 

38 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencgahan kejahatan 

39 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 

40 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 

41 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 

 

42 Intensifikasi dan eksistensi sumber-sumber pendapatan daerah 

43 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 

44 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 

45 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 

46 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 

47 Penyuluhan menciptakan Lingkungan Sehat 

48 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 

49 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 

50 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 

51 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 

52 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 

53 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*) 

54 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 

55 Pembangunan saluran drainase/orong-gorong 

56 Pemeliharaan saluran drainase/orong-gorong 

57 Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 

58 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 

59 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam 

60 Penataan RTH 

61 Pemeliharaan RTH 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

Tabel 5.1 

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  

Kecamatan Kutawaringin Daerah Kabupaten Bandung 

BAB VI 

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KUTAWARINGIN 

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

  

 Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. 

Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang 

kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar 

pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan 

cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada 

masyarakat. 

 Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus 

merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai 

atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on 

going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post)  

 Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen 

pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan 

pengukuran,penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi 

kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. 

 Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi 

masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. 

Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda 

dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output 

entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas 

maupun kualitasnya.   

Indikator Kinerja Kecamatan Kutawaringin yang mengacu pada tujuan dan sasaran 

RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 

Kecamatan Kutawaringin dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

Berikut kami sampaikan Indikator Kinerja yang akan dicapai pada uraian di atas sebagai 

berikut  : 
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Tabel 6.1 Indikator Kinerja 

Program / Kegiatan Indikator Kinerja 

Program rehabilitasi/pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan 
Persentase jalan mantap kabupaten (baik dan 

sedang) lingkup kecamatan (%) 

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang jalan yang direhab/diperbaiki (meter) 

Program Pembangunan saluran 

drainase/gorong-gorong 

 Prosentase Pembangunan saluran 

drainase/gorong-gorong  (%) 

Pembangunan saluran drainase/orong-

gorong 

Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang 

dibangun (Meter) 

Rehabilitasi saluran/ drainase/gorong-

gorong 

 Prosentase Pemeliharaan saluran 

drainase/gorong-gorong  (%) 

Pemeliharaan saluran drainase/orong-

gorong 

Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang 

dipelihara (Meter) 

Program Pendidikan Anak Usia Dini  Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan 

Anak Usia Tingkat Kecamatan (%) 

Publikasi dan sosialisasi pendidikan Anak 

Usia Dini 

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 

PAUD (Orang) 

Program peningkatan peran serta 

kepemudaan 
 Frekuensi Penyuluhan Terhadap Pemuda 

Tingkat Kecamatan (satuannya kali) 

Pembinaan Organisasi kepemudaan Jumlah peserta pembinaan pemuda (Orang) 

Program Pembinaan dan 

Pemasyarakatan Olahraga 

 Jumlah Klub Olahraga menurut Cabang 

Olahraga tingkat Kecamatan 

Pembinaan cabang olahraga prestasi di 

tingkat daerah 

Jumlah Cabang olahraga prestasi yang dibina 

(Cabor) 

Pembinaan olahraga yang berkembang di 

masyarakat 

Jumlah Cabang olahraga berkembang yang 

dibina (cabor) 

Program Pengelolaan Keragaman 

Budaya 

Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan 

di lingkup kecamatan (satuan jenis) 

Penyelenggaraan dialog kebudayaan 
Peserta yang mengikuti dialog kebudayaan 

(Orang) 

Program pemeliharaan kantrantibmas 

dan pencegahan tindak criminal 

Presentase masyarakat yang mengikuti 

sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini (%) 

Peningkatan kerjasama dengan aparat 

keamanan dalam teknik pencgahan 

kejahatan 

Jumlah personil Linmas yang mendapat 

pembinaan (Orang) 

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka 

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 

Jumlah Personil yang melaksanakan 

Pamswakarsa (OB) 

Program pengembangan wawasan 

kebangsaan 
Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti 

sosialiasi tentang wawasan kebangsaan (%) 

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam 

kehidupan beragama 
Frekwensi Forum Ulama Umaro (Kali) 

Peningkatan kesadaran masyarakat akan 

nilai-nilai luhur budaya bangsa 

Frekwensi mengikuti pameran pembangunan 

(Kali) 

Program peningkatan dan 

pengembangan pengelolaan keuangan 

daerah 

Persentase capaian Retribusi Kecamatan pada 

tahun berkenaan (%) 

Intensifikasi dan eksistensi sumber-sumber 

pendapatan daerah 
Jumlah Wajib Retribusi yang dipungut pada 

tahun berjalan (WR) 
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Program peningkatan sistem 

pengawasan internal dan pengendalian 

pelaksanaan kebijakan KDH 

 Persentase pelimpahan Kewenangan Bupati 

Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat 

kecamatan (%) 

Pengendalian manajemen pelaksanaan 

kebijakan KDH 

Jumlah Urusan yang dilaksanakan oleh 

Kecamatan (urusan) 

Program penataan administrasi 

kependudukan 

Cakupan Penerbitan KK Lingkup Kecamatan 

tahun berkenaan (%) 

  Cakupan penertiban KTP Lingkup Kecamatan 

(%) 

Peningkatan pelayanan publik dalam 

bidang kependudukan 

Jumlah aparatur desa yang mendapat 

pembinaan (Orang) 

Program  perencanaan pembangunan 

daerah 

Persentase Usulan program/Kegiatan 

Kecamatan yang di tetapkan Dalam 

RKPD (%) 

Pengembangan partisipasi masyarakat 

dalam perumusan program dan kebijakan 

layanan public 

Jumlah usulan yang diakomodir oleh RKPD 

(kegiatan) 

Program peningkatan kapasitas 

aparatur pemerintah desa 

- Jumlah desa Swakarya 

- Jumlah desa swasembada 

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam 

bidang manajemen pemerintahan desa 

Jumlah aparatur Pemerintahan Desa yang 

dibina (Orang) 

Program peningkatan keberdayaan 

masyarakat perdesaan 

Prosentase lembaga dan organisasi 

masyarakat yang terlibat dalam pembangunan 

tingkat kecamatan (%) 

Pemberdayaan lembaga dan organisasi 

masyarakat pedesaan 

Jumlah peserta yang mendapat pemberdayaan 

(Orang) 

Program pengembangan lembaga 

ekonomi pedesaan 

Jumlah lembaga ekonomi perdesaan tingkat 

Kecamatan (Lembaga) 

Pelatihan ketrampilan manajemen badan 

usaha milik desa 

jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 

BUMDES (Orang) 

Program Pengembangan Lingkungan 

Sehat 

 Prosentase Penggunan Air Bersih oleh 

masyarakat di kecamatan (%) 

Penyuluhan menciptakan Lingkungan 

Sehat 

Jumlah peserta mendapatkan penyuluhan 

lingkungan sehat (Orang) 

Program peningkatan keselamatan ibu 

melahirkan dan anak 

 Prosentase Persalinan yang di tolong Oleh 

Tenaga Kesehatan yang berkompeten skala 

Kecamatan (%) 

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari 

keluarga kurang mampu 

Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk 

persalinan oleh tenaga kesehatan (Orang) 

Program Peningkatan peran serta dan 

kesetaraan jender dalam pembangunan 

Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan 

di tingkat Kecamatan (LSM dan Non LSM) 

(satuan Organisasi) 

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 
jumlah peserta pembinaan organisasi 

perempuan (orang) 

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) Lainnya 

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial tingkat Kecamatan yang tertangani 

tahun berkenaan (Org) 

Pelatihan ketrampilan bagi penyandang 

masalah kesejahteraan social 

Jumlah PMKS yang mendapat Pelatihan 

(Org) 

Program Pemberdayaan Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial 

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial tingkat Kecamatan yang tertangani 

tahun berkenaan 
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Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan 

sosial masyarakat 

Jumlah PMKS yang mengikuti pembinaan 

(Orang) 

Program Peningkatan Ketahanan 

Pangan/ Perkebunan 

Jumlah jenis  tanaman pangan yang 

dikomsumsi masyarakat kecamatan 

(satuannya jenis) 

Koordinasi Kebijakan Perberasan Jumlah Pelaksanaan koordinasi (HOK) 

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif  
jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan 

(Orang) 

Program peningkatan peran perempuan 

di perdesaan 

Jumlah Perempuan Pelaku Usaha Ekonomi 

Produktif  (satuannya orang) 

Pelatihan perempuan di perdesaan dalam 

bidang usaha ekonomi produktif 

Jumlah Perempuan Pelaku Usaha Ekonomi 

Produktif  (satuannya orang) 

Program penciptaan iklim usaha Usaha 

Kecil Menengah yang konduksif 

Jumlah pelaku UMKM Tingkat 

Kecamatan (satuan pelaku UMKM) 

Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil 

Menengah 

Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi 

UKKM 

Program Pembinaan pedagang kaki 

lima dan asongan 

Jumlah PKL yang terdata dan di bina di 

kecamatan 

Pembinaan organisasi pedagang kaki lima 

dan asongan 

Jumlah peserta PKL dan asongan yang 

mendapat pembinaan 

Program pencegahan dini dan 

penanggulangan korban bencana alam 

Prosentase Penanganan kejadian Bencana 

alam (%) 

Pemantauan dan penyebarluasan informasi 

potensi bencana alam 

Frekwensi pemantauan potensi bencana alam 

(Kali) 

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi 

penduduk dari ancaman / korban bencana 

alam 

Jumlah dan jenis sarana dan prasarana 

evakuasi korban bencana alam di Kecamatan 

(Unit) 

Program Pengembangan Kinerja 

Pengelolaan Persampahan 
Cakupan Pelayanan sampah skala kecamatan 

Penyediaan prasarana dan sarana 

pengelolaan persampahan 
Jumlah sarana prasarana persampahan (Unit) 

Program Pengelolaan ruang terbuka 

hijau (RTH) 

Prosentase Pengelolaan RTH (%) 

Penataan RTH Luas lahan yang mendapatkan penataan 

(Meter) 

Pemeliharaan RTH Luas lahan yang mendapatkan pemeliharaan 

(Meter) 
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PENUTUP 

 

 Sebagai penutup dari Rencana Strategis Kecamatan Kutawaringin ini, dapat disimpulkan bahwa secara 

umum Kecamatan Kutawaringin akan berusaha mencapai kinerja yang cukup signifikan atas sasaran-sasaran 

strategisnya. Indikator kinerja sasaran yang mengindikasikan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Kinerja Pemerintah Kecamatan Kutawaringin.  

 Hal  ini  sekaligus  menunjukan  adanya komitmen Kecamatan Kutawaringin untuk 

mewujudkan Visi  ”Terwujudnya masyarakat Kutawaringin yang Maju berdaya saing dan 

sejahtera melalui peningkatan Kinerja Pelayana Publik yang Berlandaskan Kebersamaan 

dan Kegotongroyongan” 

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut di atas Kecamatan Kutawaringin, 

maka ditetapkan Misi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima ; 

2. Meningkatkan keberdayaan pemerintah dan lembaga masyarkat Desa ; 

3. Memantapkan kebersamaan dan kegotongroyongan. 

Agar dapat mencapai visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, dibutuhkan 

konsistensi dan peningkatan kinerja yang handal serta dukungan dari Pemerintah Daerah dalam 

mengalokasikan anggaran pada setiap tahunnya. 

 

 Kutawaringin, 27 Oktober   2016 

 CAMAT KUTAWARINGIN 

 

 

Drs. ASEP SURYADI 

Pembina 

NIP. 19730804 199202 1 001 
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