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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya 

sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan 

CikancungKabupaten Bandung Tahun 2016.Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai bentuk 

tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas pelaksanaan 

program dan kegiatan selama Tahun 2016. 

 LAKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan CikancungKabupaten Bandung 

Tahun 2016 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program 

/kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan. 

 LAKIP 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 LAKIP ini. 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cikancung2016-2021, 

ditetapkan bahwa visi Kecamatan Cikancung yaitu ““Terwujudnya Masyarakat Cikancung yang 

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

Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan 

Lingkungan””, dengan menjalankan misi “Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan 

Cikancung melalui pelayanan publik berbasis teknologi informasi ; Meningkatkan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang Profesional dan Akuntabel“. Kecamatan Cikancung 

sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah di pemerintah Kabupaten Bandung, yang memiliki tugas 

atributif dan juga tugas delegatif dari kabupaten Bandung kepada Camat melakukan upaya 

maksimal dalam tercapainya tujuan SKPD Kecamatan Cikancung yaitu : 

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik  
2. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan  
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan   

 
 Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran SKPD, Kecamatan Cikancung 

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 Cikancung telah menambah jumlah 

aparatur di Kecamatan Cikancung dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Aparatur maupun 

mengikutsertakan aparatur-aparaturpada 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 Cikancung mencoba memenuhi semua pengadaan sarana prasarana 

sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2016. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
1. 1 Latar Belakang  
  

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, 
bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan secara yuridis dalam UU Nomor : 17 Tahun 
2003 yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 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 Cikancung 
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/Kota, 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 
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan dapat terwujud 
dengan baik serta 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 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Cikancung diwajibkan untuk 
menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan 
Cikancung 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. 
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1. 2 Gambaran Umum Kecamatan   
 
 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 20016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata 
Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintaan Kabupaten Bandung , susunan Kecamatan 
Cikancung terdiri atas : 
 

1. Camat 
2. Seketaris Kecamatan 
3. Kepala Seksi Pemerintahan 
4. Kepala Seksi Pembangunan 
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 
7. Kepala Seksi Sosial Budaya 
8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
9. Sub Bagian Program dan Keuangan 
10. Jabatan Umum Fungsiaonal 

 
1. 3 Kondisi eksisting Kecamatan Cikancung 
  
 Berdasarkan Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagai pengganti Undang undang Nomor 22 tahun 1999 bahwa Kecamatan merupakan 
Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan dengan sebutan Camat yang diangkat 
oleh Bupati / Walikota dan bertanggung jawab Kepada Bupati atau Walikota, sedangkan 
pembentukan Kecamatan sendiri ditetapkan dengan peraturan Daerah. 

Bahwa sejak diberlakukannya secara evektip Undang undang Nomor 32 tahun 2004 
Pembentukan Kecamatan dan Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung telah 
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 99 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. Sehingga dengan demikian Kecamatan Cikancung 
secara yuridis formil keberadaannya telah dibentuk bersamaan dengan ditetapkannya 
Peraturan Daerah tersebut. Adapun Wilayah Kerja Cikancung sebagai perangkat Daerah 
meliputi 9 (sembilan)  Desa yang terdiri dari : 
 

1. Desa Hegarmanah 
2. Desa Cikasungka 
3. Desa Tanjunglaya 
4. Desa Mandalasari 
5. Desa Cikancung 
6. Desa Cihanyir 
7. Desa Ciluluk 
8. Desa Srirahayu 
9. Desa Mekarlaksana 
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1. 4  Kondisi Geografis 
Kecamatan Cikancung sebagai salah satu Kecamatan dari 31 kecamatan yang ada di 

wilayah kabupaten Bandung, secara topografis merupakan daerah yang relatif datar yang 
memiliki ketinggian antara 689 m – 1.100 m di atas permukaan laut, dengan curah hujan rata-
rata 1.803 mm/tahun dengan suhu udara minimal 22 C maksimal 24 C. 
Sebagai salah satu daerah industri tekstil yang berada di wilayah Bandung Selatan, Kecamatan 
Cikancung memiliki jarak orbitrasi dari pusat pemerintahan Kabupaten Bandung 54 km dan dari 
pusat pemerintahan Propinsi Jawa Barat 35 km. 

Luas Wilayah Kecamatan Cikancung adalah 3.932,871 Ha yang terdiri dari 1.099,555 Ha 
merupakan areal sawah dan sisanya 2.833,316 Ha merupakan tanah darat, dari luas tersebut 
Wilayah Cikancung terbagi habis dalam 9 Desa. 
Secara Administrasi Kecamatan Cikancung memiliki batas – batas sebagai berikut : 

- Sebelah Utara : Kecamatan Cicalengka dan Rancaekek  
- Sebelah Timur : Kecamatan Cicalengka 
- Sebelah Selatan : Kabupaten Paseh 
- Sebelah Barat : Kecamatan Rancaekek 

1. 5 Tugas dan Fungsi  
1. 5.1 Camat 

(1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat; 
(2) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,  mengkoordinasikan, 

melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan 
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan 
pemerintahan. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat 
mempunyai fungsi: 

a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan 
kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, 
pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, 
pembangunan dan sosial budaya; 

b. penyelenggaraan  pengendalian dan  fasilitasi  pelaksanaan  tugas  bidang 
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban 
umum, pembangunan dan sosial budaya; 

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

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

(4) Uraian tugas 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; 
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c. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, 
ketentraman ketertiban umum, pembangunan dan kegiatan sosial 
budaya di tingkat Kecamatan; 

d. Melakukan 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 lingkup pemerintahan, pemberdayaan 
masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan 
sosial budaya; 

f. mengkoordinasikan program dan kegiatan pembangunan yang 
dilaksanakan oleh UPTD dan oleh unsur swasta dan masyarakat di 
wilayah kerjanya; 

g. menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sesuai 
standar pelayanan mininal pelayanan dasar pada wilayah kerjanya; 

h. 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 
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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; 

i. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Kecamatan; 

j. menyelenggarakan  konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik 
teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan; 

k. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan 
maupun tertulis sesuai bidang tugasnya; 

l. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan 
petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas; 

m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 
program kerja Kecamatan; 

n. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas 
dan karier staf; 

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

p. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 
Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 
pembinaan serta upaya tindak lanjut;  

q. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris Desa PNS berdasarkan 
rekomendasi kepala desa melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 
untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta 
upaya tindak lanjut; 

r. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 
bagi Kepala UPT di lingkup wilayah kerjanya;  

s. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis 
maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

t. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 
kebutuhan kepada pimpinan;  

u. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang 
menyangkut bidang tugas Kecamatan; dan 

v. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

w. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk 
dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 

(5) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4), camat mendapatkan 
pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; 
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(6) Pelimpahan kewenangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan 
berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik 
Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan;  

(7) Pelimpahan kewenangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan 
dengan keputusan bupati berpedoman pada peraturan pemerintah. 

(8) Camat membawahkan: 
a. Sekretariat; 
b. Seksi Pemerintahan; 
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
e. Seksi Pembangunan 
f. Seksi Sosial Budaya 
g. Jabatan Fungsional. 

 
1.5.2 Sekretariat 

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris; 
a. Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan 

yang meliputi pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, 
evaluasi dan pelaporan juga mengkoordinasikan dan menyelenggarakan 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Sekretaris mempunyai fungsi: 
b. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;  
c. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan; 
d. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; 
e. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan 

kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 
f. pengkoordinasian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN); 
g. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 
h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat. 

(3) Uraian tugas Sekretaris 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; 
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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. 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; 

h. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan 
pelaksanaan rencana kerja Seksi; 

i. menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi dan pelaporan kinerja Kecamatan; 

j. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang 
diambil dalam lingkup tugasnya; 

k. menginventarisasi, mengeindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan 
masalah di bidang tugasnya; 

l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 
lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

m. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup sekretariat sesuai bidang 
tugasnya; 

n. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf; 
o. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau langsung 

agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas; 
p. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup sekretariat agar 

dapat melaksanakan tugas dengan baik; 
q. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup sekretariat untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana; 
r. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas 

kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya; 
s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta 
upaya tindak lanjut; 

t. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas 
yang berlaku; 

u. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di 
lingkungan Kecamatan agar terwujud tertib administrasi; 

v. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan; 
w. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan 

struktural di bawahnya dan jabatan fungsional umum; 
x. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan 

perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Kecamatan, 
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serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan 
informasi serta dokumentasi Kecamatan; 

y. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau 
sesuai kebutuhan kepada pimpinan;  

z. mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk disampaikan 
kepada pimpinan; 

aa. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan 
penyusunan laporan program kegiatan Kecamatan sesuai dengan ketentuan; 

bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang 
tugasnya; dan 

cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

dd. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN); (uraian tugas terkait PATEN mohon diurai rinciannya oleh 
Bag Organisasi sesuai Permendagri). 

(4) Sekretaris membawahkan: 
a. Sub Bagian Program dan Keuangan; 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

1.5.3 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 
(1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian; 
(2) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun 

program dan melaksanakan pengelolaan adminsitrasi keuangan; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini 

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan bahan perencanaan dan pelayanan administrasi perencanaan dan 

bahan rencana anggaran Kecamatan; 
b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;  
c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan; 
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian 

Program dan Keuangan. 
(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan adalah sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan berdasarkan 
sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan; 

b. mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan 
pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

c. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja masing-
masing seksi pada Kecamatan; 

d. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program 
dan kegiatan masing-masing seksi untuk bahan penyusunan prioritas program 
dan kegiatan bagi pimpinan; 
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e. melaksanakan fasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi, 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah 
ditentukan; 

f. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan penyusunan 
rencana kerja Kecamatan; 

g. 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; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan 

i. 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; 

j. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran; 
k. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan;  
l. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta 

pembayarannya; 
m. melaksanakan perbendaharaan keuangan Kecamatan 
n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan 

keuangan; 
o. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran; 
p. melaksanakan akuntansi keuangan; 
q. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; 
r. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
s. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; 
t. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Program dan 

Keuangan; 
u. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan; 
v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi 

terkait dalam lingkup tugasnya; 
w. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf; 
x. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 
y. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
z. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing; 
aa. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta 
upaya tindak lanjut; 
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bb. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk 
memperoleh konsep surat yang benar; 

cc. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 
kebutuhan kepada pimpinan; 

dd. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang 
tugasnya; dan 

ee. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

(1) Kepala Subbagian Program dan Keuangan, membawahkan: 
a. JFU ~~~ (sesuai ketentuan JFU daerah) 
b. JFU ~~~ 

1.5.4 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian; 
(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun dan 

melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, 
kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan kebutuhan rumah  
tangga kedinasan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan 
pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya juga menyelenggarakan Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini 
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, 

kelembagaan serta ketatalaksanaan; 
b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, 

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

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

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian 
Umum dan Kepegawaian. 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
f. penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 

(4) Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : 
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam lingkup 

Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian Umum dan 

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

c. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, 
kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja; 

d. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset Kecamatan; 
e. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas 

Kecamatan; 



14 
 

f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, 
pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan 
penghapusan barang milik daerah/aset daerah yang digunakan oleh Kecamatan; 

g. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan 
ruang kerja serta lingkungan Kecamatan; 

h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data 
dan informasi Kecamatan; 

i. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan Kecamatan; 
j. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan 

pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan; 
k. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), 

sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan 
pegawai; 

l. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam 
lingkup Kecamatan; 

m. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti 
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; 

n. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti ujian 
dinas dan izin/tugas belajar; 

o. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; 
p. menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, 

standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; 
q. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian; 
r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media 

referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai 
kepentingan Kecamatan serta melaksanaan pelayanan hubungan masyarakat; 

s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi 
terkait dalam lingkup tugasnya; 

t. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para staf; 
u. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 
v. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
w. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing; 
x. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana 

kerja yang ditetapkan; 
y. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta 
upaya tindak lanjut; 

z. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk 
memperoleh konsep surat yang benar; 

aa. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 
kebutuhan kepada pimpinan; 

bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang 
tugasnya; dan 
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cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai 
dengan bidang tugasnya; dan 

dd. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN); (uraian tugas terkait PATEN mohon diurai rinciannya oleh 
Bag Organisasi sesuai Permendagri). 

(5) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan : 
a. JFU ~~~ (sesuai ketentuan JFU daerah) 
b. JFU ~~~ 

 
1.5.5 Seksi Pemerintahan 

(1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 
(2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan 

teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini 

Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan; 
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan; 
c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemerintahan; 
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Pemerintahan. 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan; 
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis 

data Seksi Pemerintahan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; 
c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan 

sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan; 
d. melaksanakan pengolahan data, administrasi kependudukan, pertanahan dan 

pembinaan pemerintahan desa/kelurahan; 
e. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatangan surat keterangan ahli waris, 

surat keterangan domisili, surat keterangan pindah antar Kecamatan dalam 
kabupaten serta legalisasi fotocopy dokumen kependudukan; 

f. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan izin tinggal tetap/sementara 
untuk warga negara asing; 

g. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan 
Tanah (IPPT) dan bahan rekomendasi yang berkaitan dengan usulan peralihan 
pelepasan dan mutasi aset desa; 

h. 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; 
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i. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan 
desa/kelurahan; 

j. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan 
administrasi desa/kelurahan; 

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

l. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat 
Kecamatan; 

m. menyiapkan bahan pengawasan atas tanah-tanah objek landreform, batas 
kawasan hutan dan keutuhan kawasan hutan dan penyaluran dana bantuan 
desa/kelurahan di wilayah kerjanya; 

n. menyiapkan bahan pengawasan  dan melaksanakan fasilitasi administrasi 
keuangan desa, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; 

o. melaksanakan faslitasi perselisihan antar desa/kelurahan lingkup Kecamatan; 
p. 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; 

q. 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; 

r. menyiapkan bahan fasilitasi untuk pelaksanaan evaluasi Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan 
Daerah (SKPKD); 

s. menyiapkan bahan fasilitasi untuk pelaksanaan evaluasi laporan 
pertanggungjawaban kepala desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa; 

t. menyiapkan bahan administrasi pengesahan panitia pencalonan dan pemilihan 
kepala desa; 

u. menyiapkan bahan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ketua dan 
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 

v. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian  pelayanan kepada 
masyarakat berupa administrasi kependudukan dan surat keterangan lainnya 
yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat; 

w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup 
Seksi Pemerintahan; 

x. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi 
terkait dalam lingkup tugasnya; 

y. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 
z. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 
aa. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 
bb. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana 

kerja yang telah ditetapkan; 
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cc. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai 
(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta 
upaya tindak lanjut;  

dd. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk 
memperoleh konsep surat yang benar; 

ee. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 
kebutuhan kepada pimpinan; 

ff. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;  
gg. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan  kepada Camat di 

bidang pemerintahan; dan  
hh. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya 
(5) Kepala Seksi Pemerintahan, membawahkan : 

a. JFU~~(sesuai ketentuan JFU daerah) 
b. JFU~~. 

 
1.5.6 Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 
(2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 

kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi 
Pemberdayaan Masyarakat; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini 
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat; 
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 
c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan 
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat. 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis 
data Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana 
kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi 
Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan 
program kerja Kecamatan; 

d. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan 
pemberdayaan masyarakat lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah 
perencanaan pembangunan di desa; 
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e. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat dan 
desa berdasarkan hasil koordinasi dengan perangkat daerah / unit kerja 
dan/atau lembaga/organisasi terkait; 

f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik 
pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya; 

g. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di 
wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun 
swasta; 

h. 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; 

i. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan ekonomi 
masyarakat, program penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya yang 
dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta dan masyarakat; 

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program dan kegiatan 
pemberdayaan yang diselenggarakan oleh UPTD, unsur swasta dan masyarakat 
di wilayah kerjanya; 

k. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang ketenagakerjaan dan 
ketransmigrasian; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi 
terkait dalam lingkup tugasnya; 

n. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 
o. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 
p. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 
q. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana 

kerja yang telah ditetapkan; 
r. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta 
upaya tindak lanjut;  

s. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf; 
t. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan; 
u. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; 

dan 
v. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan  kepada Camat di 

bidang pemberdayaan masyarakat; dan 
w. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
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(5) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan : 
a. JFU ~~(sesuai ketentuan JFU daerah) 
b. JFU ~~. 

1.5.7 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 
(2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan 
rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini 
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketentraman 

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

Umum; 
c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;  
e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan 

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

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai 
berikut: 
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketentraman 

dan Ketertiban Umum; 
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis 

data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai bahan penyusunan 
rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, 
strategi dan program kerja Kecamatan; 

d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 
e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; 
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya ketentraman dan ketertiban 

umum, perlindungan masyarakat berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi 
terkait; 

g. melaksanakan tugas tambahan ex-officio Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi 
Pamong Praja; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi  dengan  pemuka  agama dan 
tokoh masyarakat  yang  berada  di  wilayah  kerja Kecamatan untuk 
mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat; 

i. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan izin keramaian, izin 
pertambangan serta izin pengambilan air bawah tanah dan air permukaan di 
wilayah kerjanya; 
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j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat dalam 
rangka perlindungan masyarakat (LINMAS) dan pencegahan serta 
penanggulangan bencana alam;  

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan sadar hukum dan 
terpeliharanya hak asasi manusia (HAM), serta pembinaan ketertiban umum di 
wilayah kerjanya; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap sub agen dan 
pangkalan gas serta minyak tanah; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap pencegahan serta 
pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT); 

n. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, 
tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja di wilayah kerjanya; 

o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup 
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi 
terkait dalam lingkup tugasnya; 

q. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 
r. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 
s. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 
t. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana 

kerja yang telah ditetapkan; 
u. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta 
upaya tindak lanjut;  

v. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk 
memperoleh konsep surat yang benar; 

w. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 
kebutuhan kepada pimpinan; 

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

y. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan  kepada Camat di 
bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan  

z. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

(5) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahkan : 
a. JFU ~~(sesuai ketentuan JFU daerah) 
b. JFu ~~. 

1.5.8 Seksi Pembangunan 
(1) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 
(2) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan 

teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini 

Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi : 
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a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan; 
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan; 
c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pembangunan; 
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;  
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Pembangunan. 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan; 
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis 

data Seksi Pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; 
c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi 

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

d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup 
Seksi Pembangunan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi 
terkait dalam lingkup tugasnya;  

f. menyiapkan bahan penyelenggaraan musrenbang kecamatan;  
g. melaksanaan pembinaan dan monitoring musrenbangdes; 
h. menyiapkan bahan usulan untuk penyelenggaraan musrenbang kabupaten; 
i. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) rumah tinggal sesuai dengan ketentuan; 
j. menyiapkan bahan pengawasan pengendalian dan monitoring kegiatan 

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

k. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang lingkungan hidup; 
l. 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; 

m. 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; 

n. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana 
pelayanan umum yg dilaksanakan oleh perangkat daerah;  

o. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 
p. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 
q. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 
r. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana 

kerja yang telah ditetapkan; 
s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta 
upaya tindak lanjut;  
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t. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf;  
u. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan; 
v. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;  
w. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan  kepada Camat di 

bidang pembangunan; dan  
x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
(5) Kepala Seksi Pembangunan, membawahkan : 

a. JFU ~~(sesuai ketentuan JFU daerah) 
b. JFu ~~. 

1.5.9 Seksi Sosial Budaya 
(1) Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 
(2) Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan 

teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini 

Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya; 
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sosial Budaya; 
c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Sosial Budaya; 
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang 

tugasnya;  
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial 

Budaya. 
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Sosial Budaya adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya; 
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis 

data Seksi Sosial Budaya sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; 
c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Sosial 

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

d. menyiapkan bahan rekomendasi bantuan hibah bansos bagi kelompok 
masyarakat dan perorangan  

e. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pendidikan, 
kesehatan, budaya dan pariwisata; 

f. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olahraga; 
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan; 
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup 

Seksi Sosial Budaya; 
i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi 

terkait dalam lingkup tugasnya; 
j. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 
k. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 
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l. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 
kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana 
kerja yang telah ditetapkan; 

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai 
(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta 
upaya tindak lanjut;  

o. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf; 
p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan; 
q. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;  
r. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan  kepada Camat di 

bidang sosial budaya; dan 
s. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
(5) Kepala Seksi Sosial Budaya, membawahkan : 

a. JFU ~~(sesuai ketentuan JFU daerah) 
b. JFu ~~. 

1.6 Isu Strategis  
 Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan 
CikancungKabupaten Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi 
perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan 
hendaknya selalu memperhatikan isu- isu 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 CikancungKabupaten 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 komprehensif melalui 
pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup 
strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan 
fungsi Kecamatan Cikancung, sebagai berikut : 

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

2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk 
mewujudkan akuntabilitas.  
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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 Kecamatan Cikancung dalam 
menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.  

1. 7 Landasan Hukum 
LAKIP Kecamatan Cikancung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai 
berikut : 
a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  
d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota  

e) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (LAKIP}  

f) 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  

1.8 Sistematika  
Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini di sajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada 
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang 
sedang dihadapi organisasi. 

Bab II Perencanaan kinerja 
  Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang 

bersangkutan. 
Bab III Akuntabilitas kinerja 

  3.1 Capaian kinerja Organisasi  
 Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kineja 
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut 
dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini  
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.  
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 
organisasi  
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4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika 
ada)  

5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan 
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan  

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya  
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
  3.2 Realisasi anggaran  

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah 
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen 
Perjanjian Kinerja 

Bab IV Penutup 
  Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan 
kinerjanya 

 
Lampiran : 
 
1) Perjanjian Kinerja  
2) Lain lain yang dianggap perlu  
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

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

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Review  

a. Rencana Strategis 

Rencana Strategis Kecamatan Cikancung 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 Cikancung. Rencana Strategis Kecamatan 

Cikancung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai 

dengan Tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kecamatan Cikancung Nomor 

950/CKG/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Cikancung Tahun 

2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung 

jawaban Kecamatan terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan 

Cikancung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan 

Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. 

Renstra Kecamatan Cikancung 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 Cikancung 

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 Cikancung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kecamatan 

dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Cikancung tersebut akan dijabarkan ke dalam 

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cikancung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD 

untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Cikancung dimuat program dan 

kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 

b.  Perjanjian dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 
Bahwa dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan untuk mendukung 

pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Cikancung yang bermuara pada pencapaian Visi dan Misi 
Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 maka telah ditetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2016 
sebagai acuan dan kesiapan SKPD dalam melaksanakan rencana kerja tahunannya dan 
dituangkan dalam perjanjian kinerja antara Camat Cikancung selaku kepala SKPD Kecamatan 
Cikancung dengan Kabupaten Bandung ( sebagaimana terlampir ).Selanjutnya dari penetapan 
kinerja yang telah disepakati maka disampaikan laporan pelaksanaannya maupun pencapaian 
kinerjanya pada akhir tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 
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( LAKIP ).Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 
Pelaporan Kinerja dan Tatacara Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka 
untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) Tahun 2016 harus 
menyesuaikan dengan peraturan tersebut. 
d.  Perjanjian Kinerja 2016 
 Bahwa dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan untuk mendukung 
pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Cikancung yang bermuara pada pencapaian Visi dan Misi 
Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 maka telah ditetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2016 
sebagai acuan dan kesiapan SKPD dalam melaksanakan rencana kerja tahunannya dan 
dituangkan dalam perjanjian kinerja antara Camat Cikancung selaku kepala SKPD Kecamatan 
Cikancung dengan Kabupaten Bandung. 

Selanjutnya dari penetapan kinerja yang telah disepakati maka disampaikan laporan 

pelaksanaannya maupun pencapaian kinerjanya pada akhir tahun dalam bentuk Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ). Sehubungan dengan terbitnya Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 

tentang Petumjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (Lakip) tahun 2016 harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum 

atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam 

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan 

akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Cikancung selaku pengemban amanah masyarakat 

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan 

Cikancung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 

29 Tahun 2014 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 2014 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 

Cikancung. 

3. 1 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 Perbaikan 

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

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

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 mem buat capaian rata-rata atas capaian 

indikator kinerja sasarn. 

a. Capaian Indikator Kinerja Utama  
 Dalam ranka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatny a akuntabilitas 

kinerja  pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja 

Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah 

menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. 

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi 
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pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran 

strategisinstansipemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari 

instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Cikancung telah menetapkan Indikator 

Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat 

CikancungNomor : 902/Kep.07 / SK-CKG/2016 tentang Indikator Kinerja Kota Kecamatan 

Cikancung Tahun 2016. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas,KecamatanCikancung juga 

melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama,dalam melakukan review dengan 

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi 

keberhasilan suatu organisasi.  

b. Indikator Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti  

 Kinerja suatu organisasi dapat tergambarkan dengan jelas melalui ukuran-ukuran 

kualitatif dan kuantitatif dari suatu kinerja utama organisasi bersangkutan.Salah satu upaya 

untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah 

menindaklanjuti semua temuan BPK/Inspektorat.Dalam hal ini Kecamatan Cikancung Telah 

Melaksanakan/menindaklanjuti temuan BPK/Inspektorat. Realisasi persentase temuan 

BPK/inspektorat yang di tindak lanjuti adalah 100% Meskipun secara umum kinerjaaparatur 

Kecamatan Cikancung telah sesuai target, namun perlu disadari bahwa masih terdapat 

kekurangan yang harus diperbaiki serta kelemahan yang harus disempurnakan. Oleh karena itu 

dukungan dan kerja keras semua pihak perlu terus ditingkatkan agar kinerja aparatur 

Kecamatan Cikancung menjadi lebih baik dimasa yang akan datang 

c. Indikator Tertib administrasi barang/asset Daerah  
 Beberapa pasal dalam PP 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ 

Daerah yang terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalahPengelolaan barang 

milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas  fungsional, kepastian hukum, 

transparansi dan keterbukaan, efisiensi akuntabilitas, dan kepastian nilai  Pengelolaan 

barang milik negara/daerah meliputi:  

 

a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 

b. Pengadaan  

c. penggunaan;  

d. pemanfaatan;  

e. pengamanan dan pemeliharaan 

f. penilaian 

g. penghapusan;  

h. pemindahtanganan; 

i. penatausahaan;  

j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
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 Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa pelaporan barang milk daerah 

yang dilakukan Kuasa pengguna barang disampaikan setiap semesteran, tahunan dan 5 (lima) 

tahunan kepada pengguna. Yang dimaksud dengan pelaporan adalah peroses penyusunan 

laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan 

pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 

(lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola 

menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari 

masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. Rekapitulasi tersebut 

digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah. Pada Kecamatan Cikancung Hal tersebut 

telah dilakukan sesuai dengan apa yang telah dijabarkan di atas.  

3. 2 Realisasi Anggaran 
 Dalam Tahun Anggaran 2016 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan 
Cikancung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Cikancung Tahun Anggaran 2016 
sebesar Rp. 1.205.809.400 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.1.205.000.000 atau 
dengan serapan dana APBD mencapai 99.37%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2016 
Kecamatan Cikancung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 809.400. 
  Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi 
anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Cikancung adalah 99,37% dari anggaran 
indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Kecamatan 
Cikancung telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih optimal dan agar lebih efektif dan efisien 
dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi, maka perlu lebih 
ditingkatkan kembali Kinerja dari Kecamatan Cikancung. 
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BAB IV 

VVIISSII,,  MMIISSII,,  TTUUJJUUAANN,,  SSAASSAARRAANN  SSTTRRAATTEEGGIISS  DDAANN  IINNDDIIKKAATTOORR  

Renstra Kecamatan Cikancung meliputi visi, misi kemudian penetapan tujuan dan strategi 

pencapaian melalui kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan pada setiap 

tahunnya selama 5 (lima) tahun kedepan. Seluruh kegiatan tahunan tentunya harus mempunyai 

komitmen dalam upaya mewujudkan visi dan misi kecamatan. 

4.1  Visi  

Dalam melaksanakan penyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan di kecamatan, Kecamatan Cikancung memiliki visi yaitu: 

“Terwujudnya Masyarakat Cikancung Yang Mandiri dan Berdaya Saing. Melalui 

Pelayanan Prima, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan” 

4.2   Misi 

Mewujudkan visi tersebut dirumuskan ke dalam misi, jadi misi yang akan menjadi 

arahan dalam implementasi Kecamatan Cikancung adalah: 

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam memfasilitasi 

pemberdayaan masyarakat, 

2. Meningkatkan pelayanan prima dalam pelayanan publik, 

3. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas SDM berdasarkan iman dan taqwa. 

4. Menitikberatkan kepada Pembangunan Pedesaan Yang Berwawasan Lingkungan. 

5. Melestarikan Lingkungan Pedesaan Supaya Tetap Hijau dan Produktif. 

4.3 Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator  

Rencana Strategis Kecamatan Cikancung yang menanangani urusan penunjang 

pemerintahan (perencanaan) Tahun 2016 – 2021 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 

tahun 2016 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 

dan memperhatikan Rencana Strategi KECAMATAN CIKANCUNG Kabupaten Bandung Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2013 – 2018, makaKecamatan Cikancung memiliki tujuan dan sasaran Jangka 

Menengah. 

Tujuan dan sasaran Kecamatan Cikancung akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap 

urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam mendukung 

pelaksanaan visi dan misi Bupati terpilih. Tujuan pada pelaksanaan misi ke-8 yaitu “Meningkatkan 



32 
 

reformasi birokrasi” Untuk menjamin tercapainya pembangunan “Sumber Daya Manusia yang 

Berkualitas”, “Ekonomi yang Berdaya Saing”, serta“Lingkungan yang Lestari”, maka perlu ditunjang 

oleh kapasitas aparatur.Dalam hal ini Kecamatan Cikancung akan berperan sebagai agen yang 

menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi 

pembangunan Kabupaten Bandung. 

Birokrasi dan aparatur dengan tugas utama pelayanan publik menjadi kunci bagi efektivitas dan 

efisiensi pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka reformasi birokrasi diharapkan mampu 

menciptakan optimalisasi bagi penyediaan pelayanan publik. Upaya- upaya yang dapat dilakukan 

dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui 

meningkatkan kualitas kinerja aparatur, mempersiangkat waktu pelayanan administrasi dan 

mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi. 

Untuk dapat mewujudkan Misi tersebut maka harus ditunjang dengan Tujuan, Sasaran, Strategi 

dan Kebijakan Kecamatan Cikancung  Kabupaten Bandung.Untuk lebih memudahkan dalam 

penetapan tujuan, sasaran untuk setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan 

tabel sebagai berikut: 

Tabel. 4.1 

Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Kecamatan Cikancung 

Tujuan Sasaran Indikator 

kondisi 

awal 

target rencana tahun ke 

            1 2 3 4 5 

1 Meningkatkan 

Kecamatan 

Cikancung Yang 

Maju dan 

Mandiri 

1 Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Publik 

1 Indek Kepuasan 

Masyarakat ( IKM ) 

  78 78 78 78 78 

            

2 

Persentase 

Keluhan/ 

Pengaduan 

Pelayanan 

Adminstratif Yang 

Ditindak Lanjuti   

100 100 100 100 100 

2 Terwujudnya 

Kecamatan 

Cikancung 

Yang Maju dan 

Mandiri 

1 

Tingkat 

Perkembangan 

Desa   

9 desa 9 desa 9 desa 9 desa 9 desa 

2 

Jumlah 

Pelaksanaan 

Pelimpahan 

Urusan 

Pemerintahan dari 

Bupati Kepada 

Camat ( KDH )   

25 

Urusan 

25 

Urusan 

25 

Urusan 

25 

Urusan 

25 

Urusan 
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4.4 Analisi Terhadap Efesiensi Penganggaran Sumber Daya 
 Capaian Indikator kinerja pada tahun 2016 ini sebesar 95 persen, disisi lain realisasi 
anggaran penunjang pencapaian indicator mencapai 98%. Sehingga diperoleh efektifitaskinerja 
sebesar 1.09, dengan kata lain Rp.1 digunakan untuk memperolah 1 satuan indicator kinerja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

BAB V 
PENUTUP 

 
 Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikancung Tahun 
2016 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik 
(Good Governance) Kecamatan Cikancung Tahun 2016.Pembuatan LAKIP ini merupakan 
langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
 Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana 
diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Kecamatan Cikancung Tahun 2016 ini dapat 
menggambarkan kinerja Kecamatan Cikancung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai 
baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang 
mencerminkan keberhasilan dan kegagalan Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah Kecamatan Cikancung ini,diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja 
Kecamatan Cikancung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain 
yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan 
Cikancung. 
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikancung Tahun 
2016 yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur 
yang terkait, mulai dari Pimpinan,Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang 
telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah 
tersusun 
 Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan 
sesuai dengan target yang diprogramkan dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 
2016.Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup 
memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini 
        
 
 

CAMAT CIKANCUNG 
 
 
 
 

MAKSUM, S.Sos 
Pembina Tk.I 

NIP. 19640722 198403 1 002 
 
  
 
 
 
  
 



35 
 

             
             
       


