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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karenahanya dengan perkenan-

Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Tahun 2016. Penyusunan LKIP dimaksudkan 

sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung 

atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2016. 

LKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Cangkuang Kabupaten 

Bandung Tahun 2016 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

program /kegagalan/kebijakandalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah 

dilakukan. 

LKIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini 

telah memenuhi prinsip-prinsp akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu 

mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean 

governance). 

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada 

semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKIP ini. 

 

  Cangkuang,     Februari 2017 

CAMAT CANGKUANG 

 

 

 

Drs. BABAN BANJAR FS, M.Si 
         Pembina Tk I 

           NIP. 19640228 199303 1 008 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cangkuang 2016-2018, 

ditetapkan bahwa visi Kecamatan Cangkuang yaitu “Terwujudnya Kecamatan Cangkuang 

Sebagai Perangkat Daerah Yang Maju Dan Mandiri Dalam Pelayanan Publik Melalui 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, dengan menjalankan misi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat; 

2. Meningkatkan pertisipasi masyarakat perdesaan dan perkotaan; 

3. Meningkatkan hubungan koordinasi lintas sektor yang harmonis dan berkesinambungan; 

Kecamatan Cangkuang sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah dipemerintah 

Kabupaten Bandung, yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati 

Bandung kepada Camat melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan SKPD 

Kecamatan Cangkuang yaitu : 

1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 

2) Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan 

3) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan 

Untuk mencapai tujuan tersebut SKPD Kecamatan Cangkuang telah menetapkan 3 

(tiga) sasaran antara lain : 

1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

2) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Kecamatan 

3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan 

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran SKPD,Kecamatan 

Cangkuang mengalami kendala-kendala yang memungkinkan menghalangi pencapaian. 

Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur 

dan kekurangan sarana dan prasana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Sebagai upaya untuk mereduksi kendala-kendala tersebut SKPD Kecamatan Cangkuang 

telah mengajukan pada SKPD terkait kepegawaian yaitu BKD Kabupaten Bandung untuk 

menambah jumlah aparatur di Kecamatan Cangkuang dan melaksanakan kegiatan 

Pembinaan Aparatur maupun mengikutsertakan aparatur-aparatur pada kursus-kursus dan 

pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada 

masyarakat. Untuk usaha dalam mereduksi kendala kekurangan sarana dan prasana dalam 

pemberian pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Cangkuang mencoba memenuhi 

semua pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 

2016. 

  



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil 

guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 

2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih 

lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan 

Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat 

pertanggung jawaban secara periodik.Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah 

yang baik, Kecamatan Cangkuang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu 

melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan 

peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang 

berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan daerah 

Kabupaten Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya 

mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan 

sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. 

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua 

pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, 

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan 

dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran 

negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan 

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Cangkuang Kabupaten 

Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). 

Penyusunan LKIP Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Tahun 2016 yang 

dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang 

dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama 

dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 

 



 
 

1.2 Gambaran Umum Kecamatan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Bandung, susunan 

Kecamatan Cangkuang  Kabupaten Bandung terdiri atas : 

a. Camat ; 

b. Sekretaris Kecamatan ; 

c. Seksi Pemerintahan ; 

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

e. Seksi Sosial Budaya ; 

f.  Seksi Pemberdayaan Masyarakat ; 

g. Seksi Pembangunan 

h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 

i.  Sub Bagian Program dan Keuangan 

 

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Cangkuang 

(Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2016 tentang 

Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Eksisting Kecamatan Cangkuang 

Kecamatan Cangkuang merupakan memiliki luas tanah sebesar 2.397,222 Ha 

Secara administratif Kecamatan Cangkuang dibatasi oleh : 

 
Sebelah Selatan  : Kecamatan Cimaung, Kecamatan Pasirjambu 

Sebelah Utara   : Kecamatan Pameungpeuk 
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PEMERINTAHAN 

SUBBAG 

 UMUM DAN  
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KASI  
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 
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PEMELIHARAAN 
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Kelompok 

Jabatan 

Fungsional  



 
 

Sebelah Timur   : Kecamatan Banjaran, Kecamatan Cimaung 

Sebelah Barat   : Kecamatan Soreang, Kecamatan Katapang 

 
Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Cangkuang dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini :Kecamatan Cangkuang terletak pada ketinggian 653 meter di atas 

permukaan laut. Suhu maksimum 35° celcius dan suhu minimum 20° celcius, bertopografi 

datar sampai berbukit dan curah hujan rata-rata berkisar 260 mm/tahun. Terdiri dari 7 

Desa,23 Dusun, 82 RW dan 358 RT. Memiliki penduduk sebanyak  90.757 jiwa atau  20.579 

Kepala Keluarga yang terdiri dari 54.277 laki-laki dan perempuan 36.480 orang. 

 

1.3 Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bandung Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat 

sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati  melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang  dilimpahkan Bupati  kepada 

Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUB TUGAS 

1. CAMAT 

 Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan 

yang dilimpahkan oleh Bupati serta menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan lainnya 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Camat mempunyai fungsi sebagai berikut : 

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

umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, 

ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya; 

b. penyelenggaraan  pengendalian dan  fasilitasi  pelaksanaan  tugas  

bidangpemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, 

pembangunan dan sosial budaya; 

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

dan 

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

 Tugas pokok Camat, adalah sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas umum 



 
 

pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsinya; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum 

pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja 

Kecamatan serta kondisi dinamis  masyarakat; 

c. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman 

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

d. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, 

melalui : 

1. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; 

2. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;  

3. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;   

4. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;  

5. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;  

6. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa; 

7. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;  

8. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;  

9. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan 

desa; 

10. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; 

11. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 

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

13. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 

14. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; 

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

dan penegasan batas Desa; 

16. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa; 

17. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan 

18. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya 

e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan tugas 

dan kegiatan lingkuppemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan 

ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;     

f. mengkoordinasikan secara khusus penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman 

masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan perangkat daerah terkait;  

g. mengkoordinasikan secara khusus penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan 

desa dengan perangkat daerah terkait;  

h. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan tugas 

dan kegiatan lingkup pemerintahan umum, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, 



 
 

ketentraman dan ketertiban umum dan prasarana dan sarana umum; 

i. mengkoordinasikan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh 

UPTdan oleh unsur swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya; 

j. menyelenggarakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat; 

k. menyelenggarakan percepatan pencapaian standar pelayanan mininal pelayanan 

dasar pada wilayah kerjanya; 

l. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana 

Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), 

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan 

Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) 

Kecamatan serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya; 

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

mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Kecamatan; 

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

maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi Kecamatan; 

o. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas 

instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

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

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

sesuai bidang tugasnya; 

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

untuk keterpaduan pelaksanaan tugas; 

s. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja 

Kecamatan; 

t. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier 

staf; 

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

v. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak 

lanjut;  

w. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris Desa berdasarkan rekomendasi kepala 

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

kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 



 
 

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

UPT di lingkup wilayah kerjanya;  

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

administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

z. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan 

kepada pimpinan;  

aa. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas 

Kecamatan; dan 

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

bidang tugasnya. 

 

2. SEKRETARIS KECAMATAN 

 Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepa Camat yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam 

memimpin, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan admininstrasi umum, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan Kecamatan serta melaksanakan 

tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;  

b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan; 

c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; 

d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan 

kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

e. penyelenggaraan dan pengkoordinasian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN); 

f. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat. 

 Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

c. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), 

Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional 



 
 

Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) serta dokumen-dokumen perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya; 

d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data  rencana 

anggaran dan belanja kegiatan Kecamatan yang bersumber dari Seksi; 

e. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-

menyurat, barang milik daerah/aset dan kebutuhan rumah tangga kedinasan, 

pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan; 

f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan 

pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, serta keuangan, perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan; 

g. mengkoordinasikan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 

h. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep tata 

naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan Kecamatan berdasarkan 

pendoman dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 

i. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 

rencana kerja Seksi; 

j. menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan pelaporan kinerja Kecamatan; 

k. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil 

dalam lingkup tugasnya; 

l. menginventarisasi, mengeindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di 

bidang tugasnya; 

m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi 

terkait dalam lingkup tugasnya; 

n. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya; 

o. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf; 

p. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup Sekretariat melalui rapat atau langsung agar 

sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas; 

q. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Sekretariat agar dapat 

melaksanakan tugas dengan baik; 

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana; 

s. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas 

kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya; 



 
 

t. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak 

lanjut; 

u. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang 

berlaku; 

v. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan 

Kecamatan agar terwujud tertib administrasi; 

w. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan; 

x. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di 

bawahnya dan jabatan fungsional umum; 

y. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan 

perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentinganKecamatan, serta 

menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta 

dokumentasi Kecamatan; 

z. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan;  

aa. mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing Seksi untuk disampaikan kepada 

pimpinan; 

bb. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan 

laporan program kegiatan Kecamatan sesuai dengan ketentuan; 

cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya; dan 

dd. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

a. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN 

Kepala Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan bahan perencanaandan pelayanan administrasi perencanaan dan bahan 

rencana anggaran Kecamatan; 

2. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;  

3. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan; 

4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja SubbagianProgram 

dan Keuangan. 

Uraian tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan adalah sebagai berikut: 

1. menyusun rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuanganberdasarkan sasaran, 

kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan; 



 
 

2. mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem 

informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

3. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja masing-masing 

seksi pada Kecamatan; 

4. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program dan 

kegiatan masing-masing seksi untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan 

bagi pimpinan; 

5. melaksanakan fasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi, perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan; 

6. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan penyusunan rencana 

kerja Kecamatan; 

7. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), 

Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja 

(TAPKIN) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya; 

8. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan 

9. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, 

semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, 

penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan; 

10. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran; 

11. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan;  

12. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya; 

13. melaksanakan perbendaharaan keuangan Kecamatan 

14. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan 

keuangan; 

15. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran; 

16. melaksanakan akuntansi keuangan; 

17. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; 

18. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

19. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; 

20. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Program dan 

Keuangan; 

21. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan; 



 
 

22. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait 

dalam lingkup tugasnya; 

23. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf; 

24. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 

25. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

26. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Program dan Keuanganuntuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing; 

27. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak 

lanjut; 

28. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk 

memperoleh konsep surat yang benar; 

29. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan 

kepada pimpinan; 

30. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya; dan 

31. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

b. SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN  

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan 

serta ketatalaksanaan; 

2. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, 

keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi 

kepegawaian; 

3. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;  

4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan 

Kepegawaian. 

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

6. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : 

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam lingkup 

Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian Umum dan 

Kepegawaian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja 

Kecamatan; 



 
 

3. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, 

kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja; 

4. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset Kecamatan; 

5. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas Kecamatan; 

6. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, 

perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan penghapusan barang milik 

daerah/aset daerah yang digunakan oleh Kecamatan; 

7. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang 

kerja serta lingkungan Kecamatan; 

8. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan 

informasi Kecamatan; 

9. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan Kecamatan; 

10. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan 

pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan; 

11. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji 

pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 

12. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam lingkup 

Kecamatan; 

13. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan 

pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; 

14. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan 

izin/tugas belajar; 

15. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; 

16. menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar 

kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; 

17. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian; 

18. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media 

referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan 

Kecamatan serta melaksanaan pelayanan hubungan masyarakat; 

19. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait 

dalam lingkup tugasnya; 

20. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para staf; 

21. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 

22. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

23. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing; 



 
 

24. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja 

yang ditetapkan; 

25. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak 

lanjut; 

26. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk 

memperoleh konsep surat yang benar; 

27. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan 

kepada pimpinan; 

28. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya; dan 

29. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

3. SEKSI PEMERINTAHAN 

 Kepala Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok membatu Camat 

menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana 

kerja Seksi Pemerintahan; 

Kepala Seksi Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi : 

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan; 

2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan; 

3. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemerintahan; 

4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan. 

Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan Umum adalah sebagai berikut: 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan; 

2. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data 

Seksi Pemerintahan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; 

3. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan sasaran, 

kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan; 

4. melaksanakan pengolahan data, administrasi kependudukan, pertanahan dan 

pembinaan pemerintahan desa/kelurahan; 

5. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatangan surat keterangan ahli waris, surat 

keterangan domisili, surat keterangan pindah antar Kecamatan dalam kabupaten serta 

legalisasi fotocopy dokumen kependudukan; 



 
 

6. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan izin tinggal tetap/sementara untuk 

warga negara asing; 

7. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 

(IPPT) dan bahan rekomendasi yang berkaitan dengan usulan peralihan pelepasan dan 

mutasi aset desa; 

8. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, lembaga desa/kelurahan, 

lembaga adat dan tradisi lainnya serta melaksanakan pembinaan dan bimbingan tata 

cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; 

9. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan 

desa/kelurahan; 

10. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi 

desa/kelurahan; 

11. melakukan pembinaan, pengawasan terhadap kepala desa/lurah dan perangkat 

desa/kelurahan 

12. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat 

Kecamatan; 

13. menyiapkan bahan pengawasan atas tanah-tanah objek landreform, batas kawasan 

hutan dan keutuhan kawasan hutan dan penyaluran dana bantuan desa/kelurahan di 

wilayah kerjanya; 

14. menyiapkan bahan pengawasan  dan melaksanakan fasilitasi administrasi keuangan 

desa, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; 

15. melaksanakan faslitasi perselisihan antar desa/kelurahan lingkup Kecamatan; 

16. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan 

pemerintah skala nasional, provinsi dan kabupaten lingkup Kecamatan meliputi 

pemilihan umum, pemilihan kepala daerah/bupati, pemilihan kepala desa dan program-

program lainnya; 

17. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi aspirasi masyarakat bersama 

pemerintah desa/kelurahan dalam pemekaran desa/kelurahan dan aspirasi-aspirasi 

lainnya untuk kemajuan dan kemandirian desa/kelurahan; 

18. menyiapkan bahan fasilitasi untuk pelaksanaan evaluasi Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan 

Daerah (SKPKD); 

19. menyiapkan bahan fasilitasi untuk pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban 

kepala desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 

20. menyiapkan bahan administrasi pengesahan panitia pencalonan dan pemilihan kepala 

desa; 



 
 

21. menyiapkan bahan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ketua dan anggota 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 

22. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian  pelayanan kepada masyarakat 

berupa administrasi kependudukan dan surat keterangan lainnya yang telah 

dilimpahkan Bupati kepada Camat; 

23. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi 

Pemerintahan; 

24. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait 

dalam lingkup tugasnya; 

25. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

26. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

27. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya 

dengan rencana kerja; 

28. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja 

yang telah ditetapkan; 

29. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak 

lanjut;  

30. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk 

memperoleh konsep surat yang benar; 

31. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan 

kepada pimpinan; 

32. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;  

33. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada Camat di 

bidang pemerintahan; dan  

34. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 

kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat; 

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat; 

2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 



 
 

3. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan 

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat. 

Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut: 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat; 

2. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; 

3. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan 

program kerja Kecamatan; 

4. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pemberdayaan 

masyarakat lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan 

di desa; 

5. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat dan desa 

berdasarkan hasil koordinasi dengan perangkat daerah / unit kerja dan/atau 

lembaga/organisasi terkait; 

6. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik 

pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya; 

7. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah 

Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; 

8. melaksanakan pembinaan pada penggunaan lahan, pengelolaan usaha tani dan 

pemasaran hasil pertanian serta pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air 

(P3A), mitra cai dan kelompok-kelompok tani lainnya; 

9. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat, program penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya yang 

dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta dan masyarakat; 

10. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program dan kegiatan 

pemberdayaan yang diselenggarakan oleh UPTD, unsur swasta dan masyarakat di 

wilayah kerjanya; 

11. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian; 

12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat; 



 
 

13. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait 

dalam lingkup tugasnya; 

14. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

15. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

16. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya 

dengan rencana kerja; 

17. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja 

yang telah ditetapkan; 

18. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak 

lanjut;  

19. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf; 

20. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan 

kepada pimpinan; 

21. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan 

22. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

  

5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu 

Camat menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang 

Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi : 

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban Umum; 

2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

3. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;  

5. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; 

dan 

6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum. 

Uraian tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut: 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban Umum; 



 
 

2. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data 

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai bahan penyusunan 

rencanakegiatan; 

3. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi 

dan program kerja Kecamatan; 

4. mengoordinasikan upaya penyelenggaraanketenteraman dan ketertiban umum; 

5. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda danPerkada; 

6. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya ketentraman dan ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait; 

7. melaksanakan tugas tambahan ex-officio Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong 

Praja; 

8. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi  dengan  pemuka  agama dan tokoh 

masyarakat  yang  berada  di  wilayah  kerja Kecamatan untuk mewujudkan 

ketentraman dan ketertiban umum masyarakat; 

9. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan izin keramaian, izin pertambangan 

serta izin pengambilan air bawah tanah dan air permukaan di wilayah kerjanya; 

10. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat dalam 

rangka perlindungan masyarakat (LINMAS) dan pencegahan serta penanggulangan 

bencana alam;  

11. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan sadar hukum dan terpeliharanya 

hak asasi manusia (HAM), serta pembinaan ketertiban umum di wilayah kerjanya; 

12. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap sub agen dan pangkalan 

gas serta minyak tanah; 

13. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap pencegahan serta 

pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT); 

14. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, tenaga 

kerja dan pemutusan hubungan kerja di wilayah kerjanya; 

15. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

16. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait 

dalam lingkup tugasnya; 

17. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

18. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

19. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya 

dengan rencana kerja; 



 
 

20. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja 

yang telah ditetapkan; 

21. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

untuk mengetahuiprestasikerjanyadansebagaibahanpembinaansertaupaya tindak lanjut 

22. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk 

memperoleh konsep surat yang benar; 

23. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan 

kepada pimpinan; 

24. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan 

25. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada Camat di 

bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan  

26. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

6. SEKSI PEMBANGUNAN 

 Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan 

teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan; 

Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi : 

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan; 

2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan; 

3. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pembangunan; 

4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;  

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan. 

Uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan adalah sebagai berikut: 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan; 

2. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data 

Seksi Pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; 

3. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi 

Pembangunan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja 

Kecamatan; 

4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi 

Pembangunan; 

5. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait 

dalam lingkup tugasnya; 

6. menyiapkan bahan penyelenggaraan musrenbang kecamatan;  

7. melaksanaan pembinaan dan monitoring musrenbangdes; 

8. menyiapkan bahan usulan untuk penyelenggaraan musrenbang kabupaten; 



 
 

9. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

rumah tinggal sesuai dengan ketentuan; 

10. menyiapkan bahan pengawasan pengendalian dan monitoring kegiatan pembangunan 

yang dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi, APBN dan sumber pembiayaan lainnya; 

11. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang lingkungan hidup; 

12. menyiapkan bahan pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas umum dan 

fasilitas sosial, pengawasan dan pengendalian fungsi Rencana Umum Tata Ruang 

(RUTR), penataan perkotaan dan perdesaan; 

13. mengkoordinasikan bahan pengawasan dan pengendalian fungsi Daerah Aliran Sungai 

(DAS) serta fungsi prasarana dan sarana pengairan baik teknis maupun non teknis 

serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dan pertambangan di wilayah 

kerjanya; 

14. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pelayanan umum yg dilaksanakan oleh perangkat daerah;  

15. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

16. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

17. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya 

dengan rencana kerja; 

18. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja 

yang telah ditetapkan; 

19. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak 

lanjut;  

20. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf; 

21. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan 

kepada pimpinan; 

22. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;  

23. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada Camat di 

bidang pembangunan; dan  

24. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

7. SEKSI SOSIAL BUDAYA 

 Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan 

teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya; 

Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi : 

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya; 



 
 

2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sosial Budaya; 

3. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Sosial Budaya; 

4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya;  

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya. 

Uraian tugas Kepala Seksi Sosial Budaya adalah sebagai berikut: 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya; 

2. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data 

Seksi Sosial Budaya sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; 

3. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Sosial 

Budaya berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan; 

4. menyiapkan bahan rekomendasi bantuan hibah bansos bagi kelompok masyarakat dan 

perorangan  

5. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pendidikan, kesehatan, 

budaya dan pariwisata; 

6. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olahraga; 

7. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan; 

8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi 

Sosial Budaya; 

9. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait 

dalam lingkup tugasnya; 

10. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

11. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

12. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya 

dengan rencana kerja; 

13. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja 

yang telah ditetapkan; 

14. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak 

lanjut;  

15. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf; 

16. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan 

kepada pimpinan; 

17. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;  

18. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada Camat di 

bidang sosial budaya; dan 

19. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 



 
 

 

Landasan Hukum 

LKIP Kecamatan Cangkuang Kabuapten Bandung ini disusun berdasarkan beberapa 

landasan hukum sebagai berikut : 

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

Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

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

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

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

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP}; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata 

Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang  Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung. 

 

1.4  Permasalahan Utama (Strategic Issued) 

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Cangkuang  

Kabupaten Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi 

perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan 

pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isuisu dan permasalahan yang mungkin 

dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih 

tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan 

konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. 

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga 

akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah 

pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung pada tahun 

2016-2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten 

Bandung. 

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 

1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 



 
 

2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan. 

3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk 

meningkatkan kemampuannya. 

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprerensif melalui 

pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup 

strategi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan 

fungsi Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, sebagai berikut : 

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

2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk 

mewujudkan akuntabilitas. 

3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan 

sesuai kebutuhan masyarakat 

5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi 

dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dalam 

menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1 Rencana Strategis 

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini, mengacu pada Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Rencana Strategis Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung adalah merupakan 

dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan 

penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan 

potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini 

Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Cangkuang 

Kabupaten Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 

2016 sampai dengan Tahun 2021. 

Rencana Strategis Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung dibuat pada masa 

jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan 

menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung tersebut ditujukan 

untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung  Tahun 2016-

2021. 

Penyusunan Renstra Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung telah melalui 

tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung 

Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra 

Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara 

Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung dan stakeholder.Selanjutnya, Renstra 

Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana 

Kerja (Renja) Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung yang merupakan dokumen 

perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Cangkuang 

Kabupaten Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk 

dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 

 

 VISI 

Visi dalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh 

pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.Visi tersebut 



 
 

mengandung makna bahwa Kabupaten Bandung dengan potensi, keragaman dan 

kompleksitas masalah. 

Visi kabupaten Bandung : 

“Memantapkan Kabupaten Bandung yang maju mandiri dan berdaya saing melalui 

tata kelola Pemerintahan yang baik dan Sinergi Pembangunan Pedesaan 

berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan” 

MISI   

1. Meningkatkan Kualitas dan Cakupan Layanan Pendidikan. 

2. Mengoptimalkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan. 

3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Tata Ruang Wilayah Dengan 

Memperhatikan Aspek Kebencanaan. 

4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. 

5. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Memiliki Keunggulan Kompetitip. 

6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup. 

7. Meningkatkan Kemandirian Desa. 

8. Meningkatkan Reformasi Birokrasi. 

9. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah. 

Mengacu pada Visi Kabupaten Bandung tersebut kemudian berdasar pada potensi, peluang, 

aspirasi, dinamika serta permasalahan yang berkembang, maka Visi Kecamatan Cangkuang 

adalah 

VISI  : 

“TERWUJUDNYA KECAMATAN CANGKUANG SEBAGAI PERANGKAT DAERAH 

YANG MAJU DAN MANDIRI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI TATA KELOLA 

PEMERINTAHAN YANG BAIK”. 

MISI  : 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat; 

5. Meningkatkan pertisipasi masyarakat perdesaan dan perkotaan; 

6. Meningkatkan hubungan koordinasi lintas sektor yang harmonis dan 

berkesinambungan; 

Kemudian makna dari Visi tersebut adalah Terwujudnya Pelayanan Prima adalah 

terlaksananya suatu kondisi pelayanan masyarakat secara cepat, tepat dan murah. 



 
 

Memberdayakan Masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan secara konsisten 

untuk menciptakan suatu kondisi masyarakat Cangkuang yang religius, cultural dan 

berwawasan lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia 

melalui bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. 

2.2 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) 

sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan 

misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan 

dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, 

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai 

dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten 

Bandung Tahun 2016-2021  sebanyak 9 sasaran strategis. Upaya untuk meningkatkan 

akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bandung juga melakukan review terhadap Indikator 

Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu 

strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka 

meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan review terhadap Perencanaan 

Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan narasumber dari Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil review tersebut 

selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan 

Cangkuang Tahun 2016. 

Hasil review pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indikator kinerja 

pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan 

indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau 

sasaran. Hasil review selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis 

Kecamatan Cangkuang Tahun 2016-2021. 

Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan review 

Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung 

Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan 

kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Cascading pada 

semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dengan penghitungan 

bobot dari masing-masing capaian kinerja. Berdasarkan hasil review tersebut,  

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Tabel 2.1 

Tujuan, Sasaran, Indikator 

Sebelum Review dan Setelah Review 

Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung 

 

NO 
TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

Sebelum Kajian Sesudah Kajian Sebelum Kajian Sesudah Kajian Sebelum Kajian Sesudah Kajian 

1 Meningkatkan  
Kualitas Pelayanan 
Prima Kepada 
Masyarakat 

Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 
Prima Kepada 
Masyarakat 

Meningkatkan Kualitas 
pelayanan Publik 

Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan Publik 

Indek Pelayanan / 
Indek Kepuasan 
Masyarakat 

1 Indek Kepuasan 
Masyarakat ( IKM) 

  2 Prosentase Keluahan 
/Pengaduan Pelayanan 
Administratif yang ditindak 
Lanjuti 

  Meningkatkan Kinerja 
Penyelenggaraan 
Tugas Umum 
Pemerintahan 
Kecamatan 

Meningkatnya 
Kinerja 
Penyelenggaraan 
Tugas Umum 
Pemerintahan 
Kecamatan 

Prosentase 
peningkatan sistem 
pengawasan dan 
pengendalian 
pelaksanaan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 

1 Jumlah Pelaksanaan 
pelimpahan urusan 
pemerintahaan dari Bupati 
Kepada Camat (KDH) 

  Meningkatkan 
Akuntabilitas Kinerja 
Kecamatan 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Kecamatan 

Nilai AKIP 
Kecamatan 

1 Nilai Akip Kecamatan 
Cangkuang 

  2 Persentase Temuaan BPK/ 
Inspektorat 

 

 

 



 
 

Tabel 2.2 

Indikator Kinerja Utama 

Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Tahun 2016 

NAMA UNIT KERJA : KECAMATAN CANGKUANG 

TUGAS : Memimpin, Merumuskan,  Mengkoordinasikan, Melaksanakan Dan Mengendalikan Tugas Umum 

Pemerintahan Serta Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian 

Urusan Pemerintahan. 

FUNGSI : A. Perumusan, Pengaturan, Pengkoordinasian, Pembinaan Dan Pelaksanaan Kebijakan Umum Dan 

Teknis Operasional Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman Dan Ketertiban 

Umum, Pembangunan Dan Sosial Budaya; 

B. Penyelenggaraan  Pengendalian Dan  Fasilitasi  Pelaksanaan  Tugas  Bidang Pemerintahan, 

Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Pembangunan Dan Sosial Budaya; 

C. Penyelenggaraan Koordinasi, Integrasi Dan Sinkronisasi Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya; Dan 

D. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Kecamatan. 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA    : 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Alasan/ Sumber Data 

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 

Indek Pelayanan / Indek Kepuasan Masyarakat  Kotak Pengaduan 

Presentase Keluhan / Pengaduan pelayanan administratif 
yang di tindak lanjuti 

Buku Pengaduan 

2. 
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan 
Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan 

Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat 
Waktu 

Buku Register 

Prosentase Pelayanan dan  Pemberdayaan Masyarakat, 
serta Ijin Gangguan  

Buku Register 

Prosentase Pelayanan Sosial dan budaya di masyarakat. 
Rekap data Seksi Sosial 

Budaya 

Prosentase Pelayanan Ijin Mendirikan bangunan, 
Penangan Persampahan 

Buku Register 

3. 
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 

Kecamatan 

Nilai Akip Kecamatan 
Rekap Data Ka Sub. Umum 

dan Kepegawaian 

Tertib Administrasi barang/aset daerah 
Rekap Data Admininstrasi 

Barang 

 

 CAMAT CANGKUANG 
 
 
 
 
 

Drs. BABAN BANJAR F S , M.Si. 
NIP. 19640228 199303 1 008 

 



 
 

Tabel 2.2 

Indikator Kinerja Utama 

Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Tahun 2016 

NAMA UNIT KERJA : KECAMATAN CANGKUANG 

TUGAS : Memimpin, Merumuskan,  Mengkoordinasikan, Melaksanakan Dan Mengendalikan Tugas Umum 

Pemerintahan Serta Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian 

Urusan Pemerintahan. 

FUNGSI : E. Perumusan, Pengaturan, Pengkoordinasian, Pembinaan Dan Pelaksanaan Kebijakan Umum Dan 

Teknis Operasional Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman Dan Ketertiban 

Umum, Pembangunan Dan Sosial Budaya; 

F. Penyelenggaraan  Pengendalian Dan  Fasilitasi  Pelaksanaan  Tugas  Bidang Pemerintahan, 

Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Pembangunan Dan Sosial Budaya; 

G. Penyelenggaraan Koordinasi, Integrasi Dan Sinkronisasi Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya; Dan 

H. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Kecamatan. 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA    : 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Alasan/ Sumber Data 

1. 
Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Publik 

- Indek Pelayanan / Indek Kepuasan Masyarakat 

- Presentase Keluhan / Pengaduan pelayanan administratif yang di 

tindak lanjuti 

- Terwujudnya Penataan admininstrasi Kependudukan  

- Prosentase Pelayanan Ijin Mendirikan bangunan, 

Kotak Pengaduan, Buku 

Pengaduan,Buku Register 

2. 
Meningkatkan Kinerja 

Penyelenggaraan Tugas Umum 
Pemerintahan Kecamatan 

- Terwujudnya Pelayanan admininstrasi perkantoran 

- Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaia kinerja 

- Terwujudnya peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan 

DPA, Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah, 

3. 
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 

Kecamatan 

- Terwujudnya peningkatan disipin aparatur  

- Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 

- Terwujudnya peningkatan sistem pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan KDH 

Rekap Data Ka 
Sub.Bagian Umum dan 

Kepegawaian 
 

4. 
Peningkatan Partisipasi masyarakat 

dalam penyusunan dan 
pelaksanaan pembangunan di desa 

- Terwujudnya perecanaan pembangunan daerah 

- Terwujudnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 

- Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 

- Terwujudnya peran serta kepemudaan 

- Terwujudnya peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 

- Terwujudnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 

Rekap Data Kepala Seksi 
Sosial Budaya,  

Rekap Data Kepala Seksi 
Pemberdayaan 

Masyarakat, 
Rekap Data Kepala Seksi 

Pembangunan 
 



 
 

5. 
Program pemelihataan 

Kantrantibmas dan pencegahan 
tindak criminal 

- Terwujudnya pemeliharaan kontratibmas dan pencegahan tindak 

kriminal 

- Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan 

Rekap Data Kepala Seksi 
Keamanan dan Ketertiban 

Umum 

 

 CAMAT CANGKUANG 
 
 
 
 
 

Drs. BABAN BANJAR F S , M.Si. 
NIP. 19640228 199303 1 008 



 
 

2.3 Indikator Kinerja Utama  

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan 

yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan 

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. 

Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat 

Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Bersamaan 

dengan review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator Kinerja Utama 

(IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi 

pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Ada beberapa indikator 

kinerja yang tidak dimasukan ke Indikator Kinerja Utama 

2.4 Perjanjian Kinerja 2016 

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat 

penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan 

wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk 

dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk 

menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Penyusunan 

Perjanjian Kinerja Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Tahun 2016 mengacu pada 

dokumen Renstra Kecamatan Cangkuang  Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, 

dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, dokumen Rencana Kerja (Renja) 

Tahun 2016, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016. Kecamatan 

Cangkuang Kabupaten Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan 

uraian sebagai berikut : 

 

LAMPIRAN I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.5 Program Kinerja  Kecamatan Cangkuang  

Berikut Penetapan Kinerja Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Tahun 2016  

adalah sebagai berikut : 

 

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA 

TAHUN 2016 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  

1. 
Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Publik 

- Indek Pelayanan / Indek Kepuasan Masyarakat 

- Presentase Keluhan / Pengaduan pelayanan 

administratif yang di tindak lanjuti 

- Terwujudnya Penataan admininstrasi Kependudukan  

- Prosentase Pelayanan Ijin Mendirikan bangunan, 

2. 

Meningkatkan Kinerja 
Penyelenggaraan Tugas 

Umum Pemerintahan 
Kecamatan 

- Terwujudnya Pelayanan admininstrasi perkantoran 

- Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem 

pelaporan capaia kinerja 

- Terwujudnya peningkatan pengembangan pengelolaan 

keuangan 

3. 
Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja 
Kecamatan 

- Terwujudnya peningkatan disipin aparatur  

- Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya 

aparatur 

- Terwujudnya peningkatan sistem pengawasan internal 

dan pengendalian pelaksanaan KDH 

4. 

Peningkatan Partisipasi 
masyarakat dalam 
penyusunan dan 

pelaksanaan 
pembangunan di desa 

- Terwujudnya perecanaan pembangunan daerah 

- Terwujudnya pengembangan kinerja pengelolaan 

persampahan 

- Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat 

pedesaan 

- Terwujudnya peran serta kepemudaan 

- Terwujudnya peningkatan peran serta dan kesetaraan 

jender 

- Terwujudnya pembinaan dan pemasyarakatan 

olahraga 

5. 

Program pemelihataan 
Kantrantibmas dan 
pencegahan tindak 

criminal 

- Terwujudnya pemeliharaan kontratibmas dan 

pencegahan tindak kriminal 

- Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan 

 



 
 

Rencana kinerja Kecamatan Cangkuang tahun 2016 telah disusun dalam Rencana 

Kerja dan Anggaran ( RKA ) yang memuat program, kegiatan, sasaran dan tujuan yang 

merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 yang disertai dengan rencana 

biaya dan tolok ukur kinerja pelaksanaan kegiatan;  baik yang bersifat kuantitatif maupun 

kualitatif. 

RKA ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam DPA dengan memperhatikan Rencana 

Strategis yang telah disusun. Rencana kinerja ini menjabarkan target kinerja yang 

menunjukkan nilai kuantitatif dan kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik 

pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan; dan merupakan wahana 

pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi dalam pelaksanaan tugasnya 

yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan tahun anggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum 

atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam 

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan 

akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung selaku 

pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui 

penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung yang dibuat sesuai 

ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015  tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 

239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2015  tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan 

tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator 

sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun 

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

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Cangkuang. 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan 

misi dan visi instansi pemerintah. 

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 

239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator 

kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan 

pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran 

kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas 

capaian indikator kinerja sasaran.  

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut : 



 
 

No Capaian Kinerja Interpretasi 

1 >75% Melebihi/Melampaui Target 

2 = 100% Sesuai target 

3 < 75 % Tidak Mencapai Target 

 

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja 

untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau 

tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini,Kecamatan Cangkuang 

Kabupaten Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target 

kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat 

pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan 

dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2016. Sesuai ketentuan 

tersebut,pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam 

mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. 

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2016 hasil 

review dan Indikator Kinerja Utama SKPD  16 (sebelas) indikator kinerja (out comes).  

 

A.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Cangkuang    

Kabupaten Bandung Tahun 2016 

  
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja ditahun 2016 serta capaian kinerja 

yang melebihi/melampaui target ditunjukan pada indikator Indeks Pelayanan/Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja Urusan Bidang Umum dan 

Kepegawaian 97,71 %, Urusan Program dan Keuangan 100 %, Urusan Pemerintahan  98%, 

Urusan Pembangunan 100%, Urusan Pemberdayaan Masyarakat 100 %, Urusan 

Keamanan dan Ketertiban 100 %, serta Urusan Sosial dan Budaya 100 %. perbandingan 

antara Target dan realisasi kinerja tahun 2016 di Kecamatan Cangkuang Kabupaten 

Bandung adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 3.1 

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Cangkuang  

 Kabupaten BandungTahun 2016 

No. Program (Kegiatan) Satuan Target Realisasi  

1. Program Pelayanan Admininstrasi Perkantoran % 100 97,07 

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur % 100 99,27 

3. Program Peningkatan disiplin Aparatur % 100 100 

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur % 100 100 

5. 
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Kuangan. 

% 100 100 

6. Program Penataan Administrasi Kependudukan % 100 90,23 

7. 
Program Peningkatan dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan daerah 

% 100 100 

8. 
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 

% 100 100 

9. 
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 
Desa 

% 100 100 

10. 
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

% 100 100 

11. Program pengelolaan ruang terbuka hijau % 100 100 

12. 
Program Peingkatan Keberdayaan Masyarakat 
Perdesaan 

% 100 100 

13. 
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan 
jender dalam pembangunan 

% 100 100 

14. 
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan 
Pencegahan Tindak Kriminal 

% 100 100 

15. Program pengembangan wawasan kebangsaan % 100 100 

16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan % 100 100 

17. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga % 100 100 

18. Program Perencanaan Pembangunan Daerah % 100 100 

 
Pelaporan Laporan Kinerja 2016 Pemantapan dari Laporan Kinerja sebelumnya melalui 

Renstra / RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Dalam menunjang pelaksanaan 

tugas dikecamatan perlu ditunjang sarana dan prasarana yang memadai yang setiap tahun 

meningkat ditahun 2016 dengan banyaknya pelatihan-pelatihan kedinasan, pemenuhan 

target SDM yang dibutuhkan di kecamatan Cangkuang dengan adanya karyawan pindahan 

dan pegawai baru. 

. 
A.2  Membandingkan antara realisasi  Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan 

tahun lalu Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Tahun 2016 

Secara umum Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung telah dapat melaksanakan 

tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 

2010-2015. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan 



 
 

Cangkuang Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 sebanyak 5 (lima ) sasaran. Tahun 2016 

adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 5 (lima) sasaran 

strategis dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama perbandingan antara realisasi 

kinerja serta capaian kinerja selama 1 (satu) tahun terakhir di Kecamatan Cangkuang 

Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3.2           

Perbandingan antara realisasi  Kinerja serta capaian kinerja 
Tahun ini dengan tahun lalu Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Tahun 2016 

 
 

No 
 

Sasaran Strategis 
 

Indikator 
Kinerja 

 
Satuan 

 

2015 2016 

Target Realisasi Target Realisasi 

1 
Meningkatkan 

kualitas Pelayanan 
Publik 

Indek Pelayanan 
/ Indek 
Kepuasan 
masyarakat 
meliputi 

Persen 55 55 60 60 

KTP Lembar 7200 7315 7500 8792 

Kartu Keluarga Lembar 9950 10350 10000 12376 

IMB M2 3483 3223 3483 3851 

HO M2 3039 2986 3039 2847 

Pelayanan 
Umum Lainnya 

Pemohon 9250 9561 11000 11000 

2 

Meningkatkan 
Kualitas fasilitas 

pelaksanaan 
program dan 

kegiatan Dinas 
Teknis 

Jumlah Kegiatan 
yang diberikan 
difasilitasi oleh 
Kecamatan 

SKPD 25 25 25 25 

3 

Meningkatnya 
Kualitas 

Pembangunan 
Daerah 

Jumlah Desa 
yang telah 
melaksanakan 
Musrenbang 
Desa 

Desa 7 7 7 7 

Jumlah desa  
yang 
menyampaikan 
laporan atau 
Dokumen Tepat 
Waktu 

Dokumen 7 6 7 6 

RPJMDesa Dokumen 7 6 7 6 

APBDesa Dokumen 7 7 7 7 

RKPDesa Dokumen 7 7 7 7 

Musrenbang 
Desa 

Desa 7 7 7 7 

Jumlah desa 
yang telah 
memiliki BPD 

Desa 7 7 7 7 

4 

Meningkatkan 
kualitas Ketertiban  
dan Kenyamanan 

Lingkungan 

Penurunan 
tindak Kriminal 

Kejadian - - - - 

Jumlah 
Pelanggaran 
Perda yang 

Pelanggaran - - - - 



 
 

ditindak lanjuti 

Jumlah desa 
yang sudah 
Memiliki TPS 

Desa 7 7 7 7 

Jumlah Desa 
yang sudah 
upaya preventif 
terhadap 
Penanggulangan 
Bencana 

Desa 7 7 7 7 

5 

Meningkatkan 
Kapasitas 

Kemampuan 
Organisasi 
Kecamatan 

Prosentase 
Kecukupan 
Sarana dan 
Prasarana 

Persen 100 65 100 65 

Prosentase 
Pemenuhan 
SDM yang 
mempunyai 
kualitas 

Persen 75 60 90 75 

Jumlah 
Pemenuhan 
SDM 

Orang 35 28 35 28 

 
Berdasarkan perbandingan diatas dapat diperoleh data setiap indikator kinerja dengan 

persentase setiap tahunnya semakin meningkat dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu 

juga digunakan Pembandingan pembandingan antara lain : kinerja nyata dengan kinerja 

yang direncanakan. kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. kinerja suatu 

instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya. 

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada 

tahun antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dan membandingkan antara target dan 

realisasi pada indikator sasaran 20 indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Renstra Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung  tahun 2016-2021. 

A.3  Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

menengah  

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah  dicapai pada tahun antara 

tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan membandingkan kinerja sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung  tahun 2016 - 2021. 

 
Tabel 3.3           

Perbandingan realisasi  Kinerja sampai Tahun ini dengan Target Jangka Menengah 
Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Tahun 2016 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 
2018 

2015 

Target Realisasi 

1 Meningkatkan 
kualitas Pelayanan 

Publik 

Indek Pelayanan / 
Indek Kepuasan 
masyarakat 

Persen  60 60 



 
 

meliputi 

KTP Lembar  7500 8792 

Kartu Keluarga Lembar  10000 12376 

IMB M2  3483 3851 

HO M2  3039 2847 

Pelayanan Umum 
Lainnya 

Pemohon  11000 11000 

2 

Meningkatkan 
Kualitas fasilitas 

pelaksanaan 
program dan 

kegiatan Dinas 
Teknis 

Jumlah Kegiatan 
yang diberikan 
difasilitasi oleh 
Kecamatan 

SKPD  25 25 

3 

Meningkatnya 
Kualitas 

Pembangunan 
Daerah 

Jumlah Desa yang 
telah 
melaksanakan 
Musrenbang Desa 

Desa  7 7 

Jumlah desa  yang 
menyampaikan 
laporan atau 
Dokumen Tepat 
Waktu 

Dokumen  7 6 

RPJMDesa Dokumen  7 6 

APBDesa Dokumen  7 7 

RKPDesa Dokumen  7 7 

Musrenbang Desa Desa  7 7 

Jumlah desa yang 
telah memiliki BPD 

Desa  7 7 

       

4 

Meningkatkan 
kualitas Ketertiban  
dan Kenyamanan 

Lingkungan 

Penurunan tindak 
Kriminal 

Kejadian  - - 

Jumlah 
Pelanggaran Perda 
yang ditindak 
lanjuti 

Pelanggaran  - - 

Jumlah desa yang 
sudah Memiliki 
TPS 

Desa  7 7 

Jumlah Desa yang 
sudah upaya 
preventif terhadap 
Penanggulangan 
Bencana 

Desa  7 7 

5 

Meningkatkan 
Kapasitas 
Kemampuan 
Organisasi 
Kecamatan 

Prosentase 
Kecukupan Sarana 
dan Prasarana 

Persen  100 65 

Prosentase 
Pemenuhan SDM 
yang mempunyai 
kualitas 

Persen  90 75 

Jumlah 
Pemenuhan SDM 

Orang  35 28 



 
 

 

Perbandingan target dan realisasi pada tahun 2016 belum bisa dibandingkan 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. 

A.4  Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan       

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan 

 

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan  kinerja 

serta alternatinya serta solusi yang telah di lakukan, perlu dilaksanakan untuk mengukur 

keberhasilan, atau penurunan serta penyebab – penyebabnya,  dengan cara 

membandingkan kinerja tahun yang lalu dengan capaian kinerja pada tahun ini. 

 

A.5  Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Pelaksanaan program kerja di Kecamatan Cangkuang disusun dan dituangkan dalam 

perencanaan strategis (RENSTRA) tahun 2016 -2021 yang penjabaran opersional rencana 

tahunannya yang tertuang dalam dokumen RENJA dengan berpedoman RPJMD Kabupaten 

Bandung dan sesuai dengan VISI dan MISI “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, 

Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi 

Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan” 

Bupati Bandung Tahun 2016-2021. Pada penyusunannya juga memperhatikan tantangan 

dan potensi yang ada di wilayah. Sehubungan dengan hal dimaksud dalam penyusunan 

rencana kegiatan didasarkan memfokuskan terhadap tantangan yang dihadapi dan 

mengoptimalkan potensi di wilayah.  

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada dengan mengoptimalkan efektitas 

koordinasi dan kerjasama dengan stake holder yang ada di kecamatan dalam mendukung 

setiap program pembangunan di wilayah kecamatan yang diarahkan dalam pencapaian visi 

dan misi. 

Tabel 3.5 

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 
No 

 
Sasaran Strategis 

 
Indikator 
Kinerja 

 
Satuan 

 

 
SDM 

 

 
Anggara

n 
% 

 
Capaia

n 
% 

1 
Meningkatkan 
kualitas Pelayanan 
Publik 

Indek 
Pelayanan / 
Indek Kepuasan 
masyarakat 
meliputi 

Persen 
 

100 
100 100 

KTP Lembar 2 100 100 



 
 

Kartu Keluarga Lembar 1 100 100 

IMB M2 2 100 100 

HO M2 2 100 100 

Pelayanan 
Umum Lainnya 

Pemoho
n 

4   

2 

Meningkatkan 
Kualitas fasilitas 
pelaksanaan 
program dan 
kegiatan Dinas 
Teknis 

Jumlah 
Kegiatan yang 
diberikan 
difasilitasi oleh 
Kecamatan 

SKPD 10 100 100 

3 

Meningkatnya 
Kualitas 
Pembangunan 
Daerah 

Jumlah Desa 
yang telah 
melaksanakan 
Musrenbang 
Desa 

Desa 7 100 100 

Jumlah desa  
yang 
menyampaikan 
laporan atau 
Dokumen Tepat 
Waktu 

Dokume
n 

7 100 100 

RPJMDesa 
Dokume

n 
7 - - 

APBDesa 
Dokume

n 
7 - - 

RKPDesa 
Dokume

n 
7 - - 

Musrenbang 
Desa 

Desa 7 100 100 

Jumlah desa 
yang telah 
memiliki BPD 

Desa 7 - - 

4 

Meningkatkan 
kualitas Ketertiban  
dan Kenyamanan 
Lingkungan 

Penurunan 
tindak Kriminal 

Kejadian - - - 

Jumlah 
Pelanggaran 
Perda yang 
ditindak lanjuti 

Pelangg
aran 

- - - 

Jumlah desa 
yang sudah 
Memiliki TPS 

Desa 7 - - 

Jumlah Desa 
yang sudah 
upaya preventif 
terhadap 
Penanggulanga
n Bencana 

Desa 7 100 100 

5 

Meningkatkan 
Kapasitas 
Kemampuan 
Organisasi 

Prosentase 
Kecukupan 
Sarana dan 
Prasarana 

Persen 65 100 100 



 
 

Kecamatan Prosentase 
Pemenuhan 
SDM yang 
mempunyai 
kualitas 

Persen 
 

35 
100 100 

Jumlah 
Pemenuhan 
SDM 

Orang 10 100 100 

 

 

A.6 Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan  ataupun   Kegagalan 

Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Analisis  pencapaian Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan  ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan hasil   

(realisasi) dengan target kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian 

sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara 

rencana dengan realisasi/ hasil untuk masing- masing kelompok indikator, yaitu indikator 

kinerja input, output dan outcome antara yang diharapkan dengan realisasinya, atau antara 

rencana kinerja (performance  plan)   yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance  

result)  yang dicapai Kecamatan Cangkuang. Untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap 

terjadinya celah kinerja ( performance gap ) karena realisasi berbeda dengan yang 

direncanakan. Keberhasilan  dalam melaksanakan program kegiatan diukur dengan 

tercapainya realisasi target kegiatan dalam satu tahun rencana kerja, tidak tercapainya 

program kegiatan disebabkan oleh beberapa faktor pendukung lainnya seperti, sarana 

prasarana, waktu dan   perkembangan harga yang tidak sesuai lagi dengan pagu anggaran 

yang telah ditetapkan serta Sumber Daya Manusia. 

 

 

Tabel.3.7 

Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan  ataupun    kegagalan 

Pencapaian Pernyataan Kinerja 

 
No 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan 
Targe

t 
Capai

an 

Target 
Anggar

an 
% 

Realisa
si 

Anggar
an 
% 

1 

Meningkatka
n kualitas 
Pelayanan 
Publik 

Indek Pelayanan / 
Indek Kepuasan 
masyarakat 
meliputi 

Nilai 60 60 100 100 

KTP Lembar 7500 8792 100 100 

Kartu Keluarga Lembar 10000 12376 100 100 



 
 

IMB M2 3483 3851 100 100 

HO M2 3039 2847 100 100 

Pelayanan Umum 
Lainnya 

Pemoh
on 

11000 11000   

2 

Meningkatka
n Kualitas 
fasilitas 
pelaksanaan 
program dan 
kegiatan 
Dinas Teknis 

Jumlah Kegiatan 
yang diberikan 
difasilitasi oleh 
Kecamatan 

SKPD 25 25 100 100 

3 

Meningkatny
a Kualitas 
Pembanguna
n Daerah 

Jumlah Desa 
yang telah 
melaksanakan 
Musrenbang 
Desa 

Desa 7 7 100 100 

Jumlah desa  
yang 
menyampaikan 
laporan atau 
Dokumen Tepat 
Waktu 

Dokum
en 

7 6 100 100 

RPJMDesa 
Dokum

en 
7 6 - - 

APBDesa 
Dokum

en 
7 7 - - 

RKPDesa 
Dokum

en 
7 7 - - 

Musrenbang 
Desa 

Desa 7 7 100 100 

Jumlah desa 
yang telah 
memiliki BPD 

Desa 7 7 - - 

4 

Meningkatka
n kualitas 
Ketertiban  
dan 
Kenyamanan 
Lingkungan 

Penurunan tindak 
Kriminal 

Kejadia
n 

- - - - 

Jumlah 
Pelanggaran 
Perda yang 
ditindak lanjuti 

Pelang
garan 

- - - - 

Jumlah desa 
yang sudah 
Memiliki TPS 

Desa 7 7 - - 

Jumlah Desa 
yang sudah 
upaya preventif 
terhadap 
Penanggulangan 
Bencana 

Desa 7 7 100 100 

5 

Meningkatka
n Kapasitas 
Kemampuan 
Organisasi 

Prosentase 
Kecukupan 
Sarana dan 
Prasarana 

Persen 100 65 100 100 



 
 

Kecamatan Prosentase 
Pemenuhan SDM 
yang mempunyai 
kualitas 

Persen 90 75 100 100 

Jumlah 
Pemenuhan SDM 

Orang 35 28 100 100 

 

Dari tabel diatas dapat kita ketahui perbandingan kinerja yang mempengaruhi capaian 

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan  ataupun   kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja terutama di program peningkatan kapasitas kemampuan organisasi 

kecamatan baik dari kecukupuan sarana dan prasarana, pemenuhan sumber daya manusia 

yang berkualitas maupun jumlah pemenuhan SDM secara kuantitatif dan anggaran sebagai 

operasional kecamatan. 

 
B. Realisasi Anggaran  

Selain dilihat dari pengukuran kinerja dan pengukuran kinerja kegiatan akuntabilitas 

juga dapat dilihat dari realisasi anggaran pada tahun 2016, yang merupakan bagian dari 

laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).realisasi anggaran Kecamatan Cangkuang 

Kabupaten Bandung tahun 2016 secara umum diuraikan  sebagai berikut : 

NO U R A I A N 
 JUMLAH 

ANGGARAN 
(Rp)  

 Realisasi s.d        
31-12-2016  

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
 

304,606,664.00  
 

226,148,086.00  

 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  2,000,000.00   1,975,000.00  

 
Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik 

 26,771,664.00   18,443,086.00  

 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  34,500,000.00   34,500,000.00  

 Penyediaan Jasa Perbaikan Perlatan Kerja  12,000,000.00   12,000,000.00  

 Penyediaan Alat Tulis Kantor  26,750,000.00   26,750,000.00  

 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  10,400,000.00   10,400,000.00  

 
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan 

 8,000,000.00   8,000,000.00  

 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  59,535,000.00   0  

 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan  11,400,000.00   11,400,000.00  

 Penyediaan Makanan dan Minuman  26,900,000.00   26,900,000.00  

 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah  10,750,000.00   10,180,000.00  



 
 

 
Penyediaan Tenaga Pendukung tekhnis dan Administrasi 
Perkantoran 

 16,400,000.00   16,400,000.00  

 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah  7,650,000.00   7,650,000.00  

 Penunjang Hari-hari Bersejarah  12,000,000.00   12,000,000.00  

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
 

114,450,000.00  
 

103,820,200.00  

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  49,550,000.00   49,550,000.00  

 
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional 

 40,475,000.00   39,645,200.00  

C Program Peningkatan Displin Aparatur  25,425,000.00   25,425,000.00  

 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya  7,500,000.00  7,500,000.00  

 Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu  17,925,000.00   17,925,000.00  

D 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

 35,550,000.00   35,550,000.00  

 
Bimbingan Tekhnis dan Implementasi Peraturan 
Perundang-undangan 

 18,050,000.00   18,050,000.00  

E 
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

 25,140,000.00   25,140,000.00  

 
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

 14,330,000.00   14,330,000.00  

F Program Perencanaan Pembangunan Daerah  47,800,000.00   47,800,000.00  

 
Pengembangan Partisipasi Pelayanan Masyarakat dalam 
Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 

 47,800,000.00   47,800,000.00  

G 
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

 
120,910,000.00  

 
120,910,000.00  

 Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah 
 

120,910,000.00  

 
120,9100,000.0

0  

J 
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan 
Jender dalam Pembangunan 

 71,150,000.00   71,150,000.00  

 Pembinaan Organisasi Perempuan  71,150,000.00   71,150,000.00  

K Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan  16,900,000.00   16,900,000.00  

 Pembinaan Organisasi Kepemudaan  16,900,000.00   16,900,000.00  

L Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  81,125,000.00   81,125,000.00  

 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah  47,775,000.00   47,775,000.00  



 
 

 Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat  33,350,000.00   33,350,000.00  

M 
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan 
Pencegahan Tindak Kriminal 

 75,050,000.00   75,050,000.00  

 
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Kemanan dalam 
tekhnik pencegahan kejahatan 

 47,600,000.00   47,600,000.00  

 
Peningkatan Kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan 
Siskamswakarsa di Daerah 

 27,450,000.00   27,450,000.00  

N Program Pengembangan  Wawasan Kebangsaan  34,525,000.00   34,525,000.00  

 
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan 
Beragama 

 18,425,000.00   18,425,000.00  

 
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai luhur 
Budaya  

 16,100,000.00   16,100,000.00  

O 
Program Peningkatan dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

 17,095,000.00   17,095,000.00  

 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber PAD  17,095,000.00   17,095,000.00  

P 
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 

 
185,575,000.00  

 
185,575,000.00  

 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 
 

185,575,000.00  
 

185,575,000.00  

Q 
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
Perdesaan 

 31,600,000.00   31,600,000.00  

 
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 
Pedesaan 

 31,600,000.00   31,600,000.00  

R 
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 
Pemerintahan Desa 

 41,000,000.00   41,000,000.00  

 
Pelatihan Aparatur Pemdes dlm Bidang Manajemen 
Pemdes 

 41,000,000.00   41,000,000.00  

S Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau  15,000,000.00   15,000,000.00  

 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau  15,000,000.00   15,000,000.00  

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

PENUTUP 

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) perangkat 

daerah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Tahun 2016, merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bandung. Keberhasilan dan atau kegagalan Kecamatan Cangkuang dapat dilihat dari jumlah 

rencana kegiatan yang dapat direalisasikan, dimana secara umum Kecamatan Cangkuang 

telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah 

ditetapkan. 

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa 

keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan 

masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan 

keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap 

pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Cangkuang dan Berdasarkan hasil evalusi kinerja, 

tingkat kegagalannya tidak  prinsipil atau bersifat fatal.  

Adapun permasalahan- permasalahan yang dihadapi Kecamatan Cangkuang secara 

umum disebabkan oleh : 

1. Masih kurangnya karyawan/karyawati yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu 

Pemerintahan. 

2. Hasil kurangnya fasilitas Kesehatan, Pendidikan dan Fasilitas Umum masih kurang. 

3. Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu : 

b. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai bagi  

karyawan. 

c. Penyedian sarana dan parasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan 

pemerintahan. 

d. Rapat Koordinasi dilaksanakan setiap bulan. 

e. Pembangunan beberapa fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum. 

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan 

untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan 

datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat 

diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut : 

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan 

Cangkuang melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara 

berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai. 



 
 

2. Penambahan jumlah personil / karyawan kiranya perlu mendapat perhatian sesuai 

dengan frequensi pekerjaan yang semakin padat. 

3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, 

sehingga aparat Kecamatan Cangkuang khususnya pejabat eselon III dan IV mampu 

untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna 

dan berhasil guna. 

4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip- prinsip Administrasi Negara/ fungsi- 

fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan 

pelayanan kepada masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


