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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukuri Kami panjatkan kehadirat Alloh Subhanahu Wata’ala, yang telah 

memberikan rakhmat dan karunia-Nya sehingga penulisan Rencana Kerja  (Renja) Kecamatan 

Kutawaringin Tahun Anggaran 2018 ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penulisan 

atas Permendagri 54 tahun 2010 .  

Dari data yang telah tersusun ini, diharapkan menjadi tolok ukur dan tolak ukur untuk 

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana dengan berpedoman kepada 

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, sehingga dapat diketahui kelemahan maupun 

kekuatan atas program dan kegiatan yang dimiliki, selain itu Rencana Kerja (Renja) ini 

diharapkan dapat memenuhi tugas setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung 

sebagai bentuk Akuntabilitas kegiatan dan anggaran setiap tahunnya. 

Atas tersusunnya Rencana Kerja  (Renja) ini, Kami menyampaikan rasa terimakasih dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama 

sehingga rencana kerja tahunan ini dapat diselesaikan. Namun demikian, Kami menyadari 

bahwa penulisan ini masih belum sempurna, untuk itu saran pendapat dan kritik yang 

membangun sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan penulisan selanjutnya. 

Demikian, semoga dapat bermanfaat bagi kami juga bagi stakeholder yang ada di 

lingkungan kecamatan maupun di tingkat Kabupaten Bandung.. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 Sebagai sebuah instansi sektor publik, Kecamatan Kutawaringin  

Kabupaten Bandung telah menyusun rancangan awal Rencana Strategis 

(Renstra) Tahun 2016-2021 yang didasarkan kepada rumusan awal RPJMD 

Kabupaten Bandung tahun 2016-2021.  

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutawaringin Tahun 2016-2021 

selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan  kegiatan setiap tahun SKPD. 

Hal ini dalam rangka mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan 

Pemerintah Kabupaten Bandung yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat 

atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Organisasi Pemerintah Daerah yang merupakan organisasi terbuka sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya baik lingkungan internal maupun eksternal. 

Agar dapat mencapai tujuan dibutuhkan pemetaan aspek – aspek yang 

mempengaruhinya sehingga akan muncul organisasi yang adaptif terhadap 

lingkungannya dan berkembang sesuai dengan kondisi yang ada. Begitu pula 

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam kerangka manajemen strategis tersebut 

telah menetapkan visi dan misi organisasi Pemerintah Daerah.  

Kecamatan yang merupakan organisasi perangkat daerah perlu 

mensinergikan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan Bupati terpilih. Hal ini 

dimaksudkan agar visi dan misi Kabupaten Bandung dapat dilaksanakan oleh 

seluruh perangkat daerah termasuk Kecamatan. Pencapaian visi dan misi 

dimaksud melalui perencanaan strategis dalam jangka lima tahun ke depan, 

sehingga program – program yang dilaksanakan dapat sinergi dengan strategis – 

strategis yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan jenis organisasi, kecamatan dikatagorikan sebagai teritorial 

organization. Hal ini terlihat jelas pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kecamatan dan 

Kelurahan  di Wilayah Kabupaten Bandung yang menempatkan dimana 

kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan dalam struktur Pemda Kabupaten 

Bandung. Berdasarkan Peraturan Daerah ini, terdapat tiga unsur organisasi  

kecamatan yaitu : Camat sebagai unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinannya 
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Sekretaris Kecamatan dengan 2 (dua) Sub Bagian dan pelaksana teknis adalah 

Seksi-Seksi. Sehingga terdapat 5 (lima) Seksi sebagai unsur pelaksana teknis 

atau unsur lini organisasi  yaitu  Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat,  Seksi Pembangunan, Seksi Sosial Budaya,dan Seksi Ketentraman 

dan Ketertiban umum. 

 

Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor   Tahun 2016 tentang 

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja  Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah 

Kabupaten Bandung dapat diuraikan sebagai berikut : 

Camat 

(1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat; 

Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,  mengkoordinasikan, 

melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan 

pemerintahan. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi: 

a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan 

kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan 

masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial 

budaya; 

b. penyelenggaraan  pengendalian dan  fasilitasi  pelaksanaan  tugas  bidang 

pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban 

umum, pembangunan dan sosial budaya; 

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

Kecamatan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Camat mempunyai sub tugas 

sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas 

umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan 

fungsinya; 
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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 
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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 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 UPT dan 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; 
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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) Camat membawahkan: 
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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. 

 

Sekretaris 

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris; 

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok 

merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan 

perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan 

pelaporan; 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Sekretaris mempunyai fungsi: 

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. 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi  Sekretaris mempunyai  sub 

tugas sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup 

kesekretariatan; 
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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; 
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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 kepentingan 

Kecamatan, 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; 
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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. 

(2) Sekretaris membawahkan: 

a. Subbagian Program dan Keuangan; 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

 

 

Subbagian Program dan Keuangan  

 

(1) Subbagian Program dan Keuangan oleh seorang Kepala Subbagian; 

(2) Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun 

dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan adminsitrasi 

keuangan; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Program dan Keuangan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan bahan perencanaandan 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 

Subbagian Program dan Keuangan. 

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Subbagian Program dan 

Keuangan mempunyai  sub tugas sebagai berikut: 
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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; 

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 
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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; 

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. 



  
 
Renja Kec Kutawaringin  2018 

   
15  

 

Subbagian Umum dan Kepegawaian  

 

(1) Subbagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang 

Kepala Subbagian; 

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 

menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, 

kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik 

daerah/aset dan rumah  tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, 

pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi 

kepegawaian lainnya; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian 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, 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. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 

mempunyai  sub tugas 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; 
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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; 

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; 
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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 

cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Seksi Pemerintahan 
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(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 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) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan 

mempunyai  sub tugas 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; 



  
 
Renja Kec Kutawaringin  2018 

   
19  

 

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; 

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; 
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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; 

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;  
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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. 

 

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) 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) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat mempunyai  sub tugas 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; 
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d. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan 

pemberdayaan masyarakat lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah 

perencanaan pembangunan di desa; 

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; 



  
 
Renja Kec Kutawaringin  2018 

   
23  

 

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 tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

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 Kepala Seksi Pembangunan 

menyelenggarakan fungsi : 

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) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pembangunan 

mempunyai  sub tugas sebagai berikut: 
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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;  
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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;  

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. 

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 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; 
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d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang 

tugasnya;  

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Sosial Budaya. 

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Sosial Budaya 

mempunyai  sub tugas 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; 

l. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 
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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. 

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 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;  
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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) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban Umum mempunyai  sub tugas 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; 

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat 

dalam rangka perlindungan masyarakat (LINMAS) dan pencegahan serta 

penanggulangan bencana alam;  
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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 d
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z. an ketertiban umum; dan  

aa. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Jabatan Fungsional  

Tugas dan fungsi jabatan fungsional adalah sebagai unsur pelaksana teknis, 

membantu Camat dalam memutuskan dan menentukan keebijakan teknis sesuai 

dengan peran, fungsi dan tugasnya masing-masing. Secara operasional 

kedudukannya dibawah Camat namun secara administrasi kedudukan dibawah 

koordinasi dinas masing-masing. 
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Gambar 1.1. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG 
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Sumber daya yang ada di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung terdiri 

dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis 

pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan 

sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan  seperti 

gedung beserta ruang rapat yang memadai, Fasilitas komputer beserta jaringan 

internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain. 

Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan 

Kutawaringin Kabupaten Bandung pada Tahun 2016. 

Tabel 1.2 

Jumlah PNS, CPNS dan TKK Kecamatan Kutawaringin 

Kabupaten Bandung 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tahun 2016 

 

No Pendidikan 
Status Kepegawaian 

Jumlah % 
PNS CPNS TKK 

1 SD - - - -  

2 SMP 1 - - 1 3,8 

3 SMA 16 - - 16 61,6 

4 D3 - - - - - 

5 S1 9 - - 9 34,6 

6 S2  - -   

  Jumlah 26 - - 26 100 

 

Tabel 1.2 menunjukkan, Pegawai Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung 

berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SMP sebesar  3,8 %,  SMA sebesar 61,6 %,  

D3 sebesar 0 %, berpendidikan S1 sebesar 34,6 % dan  0 % berpendidikan S2. Bila dilihat 

dari tingkat pendidikan, pegawai Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung yang 

rata-rata berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana, Kecamatan Kutawaringin sebagai 

Organisasi Peranghkat Daerah, dari segi kuantitas memiliki sumber daya manusia yang 

Kurang cukup memadai di dalam menyelenggarakan pemerintahan. 

   Jumlah Pegawai Kecamatan Kutawaringin Kabupaten berdasarkan 

pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 1.3. 
Pegawai Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung 

Berdasarkan Tingkat Golongan 

Tahun 2017 

 

No Golongan 
Status Kepegawaian 

Jumlah % 
PNS CPNS 

1 Gol I - - - 0 

2 Gol II 11 - 11 42,4 

3 Gol III 14 - 14 53,8 

4 Gol IV 1 - 1 3,8 

  Jumlah 26 0 26 100 

 

Berdasarkan Tabel 1.3. di atas maka pegawai Kecamatan Kutawaringin 

Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 0 %, 

Golongan II sebanyak 42,4 %, Golongan III sebanyak 53,8 % dan Golongan IV sebanyak 

3,8 %, melihat komposisi tersebut, pagawai Kecamatan Kutawaringin didominasi oleh 

golongan II dan III, sehingga untuk menunjang kinerja yang lebih baik Kecamatan 

Kutawaringin memerlukan tambahan pegawai Golongan II  untuk tenaga administrasi. 

Di samping pendidikan formal, pegawai Kecamatan Kutawaringin juga telah 

mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1.4 

Data Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung 

yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural  dan Jabatan berdasarkan Esselon 

  Tahun 2017 

 

No. Esselon Jumlah 
Pegawai 

Tingkat Diklatpim Jumlah Pegawai 
yang mengikuti 

% 

1. II b -    

2. III a 1 III 1 10 

3. III b 1 III 1 10 

4. IV a 5 IV 5 50 

5. IV b 2 IV 2 30 

 Jumlah 10  10 100 
 

Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung memiliki gedung kantor berlantai 2 

(dua) dengan luas + 550 M2,  Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 unit dan roda 2 

sebanyak 6 unit, saluran telepon sebanyak 1 line, fasilitas komputer terdiri dari 7 unit 

laptop, 9 unit komputer PC dalam kondisi baik, yang didukung oleh jaringan internet yang 

bisa diakses di seluruh ruangan meskipun sinyal jaringannya kurang bagus. Jaringan 

internet ini merupakan media komunikasi yang efektif, baik untuk kepentingan intern dan 

masyarakat yang membutuhkan informasi. Kecamatan Kutawaringin memiliki ruang rapat 

yang refresentatif dengan kapasitas 150 orang dengan dilengkapi oleh fasilitas audio 

visual dan infocus yang baik. Di lantai 2 (dua) pun disediakan 1 (satu) ruang rapat biasa 

dengan meja kursi yang memadai. Sarana lainnya yaitu tersedia ruangan Mushola 

sederhana untuk beribadah dengan 4 (empat) kamar mandi dan 2 (dua) kamar mandi di 

lantai 2 dalam keadaan cukup layak pakai. Sementara untuk Rumah Dinas camat telah 

dibangun dan digunakan sejak tahun 2013 dan 2014. 

             Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kecamatan Kelurahan di wilayah kabupaten 

Bandung beserta Peraturan Bupati Bandung No. 7 tahun 2008 tentang Rincian Tugas 

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan/Kelurahan Daerah Kabupaten Bandung maka 

jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung 

sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut : 

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 

menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelengarakan tugas umum 

pemerintahan. Antara lain :   
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 Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ; 

 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan – undangan ; 

 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; 

 Mengkoordinasikan penyelengaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; 

 Menbina penyelengaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan ; dan  

 Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang linkup tugasnya dan/atau 

yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.   

 

2. Kondisi Umum Daerah 

Kecamatan Kutawaringin merupakan salah satu Kecamatan yang mempunyai 

wilayah kerja berbatasan langsung dengan Wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kota 

Cimahi  Dengan Luas Wilayah keseluruhan +/- 3.496,415 Ha. Mempunyai  11 (sebelas) 

Desa yaitu terdiri dari Desa Kutawaringin, Cibodas, Jatisari, Padasuka, Jelegong, Gajah 

Mekar, Pameuntasan,   Kopo,   Buninagara,   Cilame dan   Sukamulya. Berdasarkan data 

kependudukan tahun 2015 memiliki jumlah penduduk tercatat 93.495 Orang dengan 

jumlah data keluarga 39.124. Kecamatan Kutawaringin termasuk Wilayah perbatasan 

dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi dalam sistem Bandung Metropolitan 

Area ( BMA ) dimana  tingkat perkembangannya perlu akselerasi yang cukup tinggi. 

Secara Geografis Kecamatan Kutawaringin terletak pada Koordinat 107 30’7” – 107 

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

berikut : 

Sebelah Utara :  Kecamatan Batujajar Kab.Bandung Barat 

Sebelah Timur :  Kecamatan Margaasih dan Katapang. 

Sebelah Selatan :  Kecamatan Soreang. 

Sebelah Barat :  Kecamatan Pasir Jambu dan Cililin 

 

Kecamatan Kutawaringin terletak pada ketinggian 600 – 1.100 m diatas 

permukaan laut dengan kondisi lahan keseluruhan yang relatif datar dan perbukitan  

dengan kemiringian berkisar 0-4 %. Ketinggian air permukaan tanah relatif rendah yaitu 

berkisar 5 – 10 m, dengan aliran sungai Citarum dan Ciwidey yang merupakan salah satu 

potensi untuk jaringan air. Suhu udara berkisar 18 - 32, suhu minimum berkisar 18 - 

26 dan suhu maksimum berkisar antara 27 - 32C. 
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3. Landasan Hukum 

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD 
Tahun 2016 Kabupaten Bandung adalah: 

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Tahun 2011; 

11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Prioritas Pembangunan Tahun 2010; 

12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang 
Berkeadilan; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025; 
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17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 
2008 – 2013; 

20. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan 
Pembangunan Tahunan Daerah; 

21. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2010 tentang RKPD Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2011; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang 
Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 
Nomor 29 Seri D); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran  Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi 
Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran  Daerah  
Kabupaten  Bandung  Tahun  2006 Nomor 3 Seri D); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan 
Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2007 Nomor 17). 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Struktur Organisasi Kecamatan Kelurahan di wilayah kabupaten 
Bandung 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 
2010-2015 

30. Peraturan Bupati Bandung nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian tugas, Fungsi 
dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung; 

31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian 
urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat; 

 

4. Maksud dan tujuan 

Guna mewujudkan Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah membawa 

tuntutan dan perubahan terhadap sisten nilai dan budaya kerja dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat 

dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan keadilan. 

Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi 

kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai 
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akuntabilitas menuju pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung 

jawab. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini disusun oleh Kecamatan Kutawaringin 

mempunyai fungsi utama yaitu merupakan alat atau sarana bagi Kecamatan untuk 

melaksanakan kinerja yang akan dicapai serta sebagai sarana evaluasi atas 

pencapaian kinerja untuk memperbaiki kinerja pada tahun yangn akan datang. 

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kecamatan Kutawaringin Tahun 2017 adalah : 

a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan Internal sebagai sarana atas 

pencapaian kinerja yang yang akan dicapai pada Tahun 2017 dengan merujuk 

kepada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan. 

b. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal sebagai sarana evaluasi 

pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya perbaikan kinerja di masa 

mendatang. 

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang 

menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi 

penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya 

organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap 

tahunnya. 

5. Sistematika Penulisan 

 
Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kecamatan 

Kutawaringin Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut : 

BAB   I PENDAHULUAN 

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja 
Kecamatan Kutawaringin, agar substansi pada bab-bab berikutnya 
dapat dipahami dengan baik. 

 1.1. Latar Belalang 

Memuat tentang Renja Kecamatan Kutawaringin, Proses 
Penyusunan Renja Kecamatan Kutawaringin, Keterkaitan antara 
Renja Kecamatan Kutawaringin dengan Dokumen RKPD, Renstra 
SKPD. 

1.2. Landasan Hukum 

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam 
Penyusunan Renja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2017. 

1.3. Maksud dan Tunjuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan 
Renja Kecamatan Kutawaringin. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan 
Kutawaringin, serta susunan garis besar isi dokumen. 

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU  

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD 
Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kutawaringin Tahun Lalu 
dan Capaian Renstra Kecamatan Kutawaringin. 

 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutawaringin. 

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan 
Kutawaringin  

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renja Kecamatan Kutawaringin 

2.5. Penelaahan Usulan Program  dan Kegiatan Masyarakat 

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN, STRATEGI, 
KEBIJAKAN  

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah  

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas 
pembangunan Daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi 
Kecamatan Kutawaringin berdasarkan Visi Misi 

3.2  Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kutawaringin  

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan 
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan 
Kutawaringin 

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 

 Menjelaskan bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan 
kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan 

BAB V PENUTUP 

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian 
baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana 
tindak lanjut. 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA  

KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN LALU 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kutawaringin Tahun Lalu dan 
Capaian Renstra Perubahan Kecamatan Kutawaringin 

Pencapaian keberhasilan dari sebuah tujuan Visi dan Misi akan sangat 

dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia yang memadai. Manusia 

sebagai subyek pelaku perencana, pelaksana dan pengguna pembangunan sangat 

berperan dan menentukan evaluator dari hasil kegiatan pembangunan.  Dengan 

demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan 

(masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya 

mencapai tujuan pembangunan.  

Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era 

globalisasi yang penuh persaingan dimana informasi terus berkembang peningkatan 

kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan 

pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan 

mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa 

kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan 

menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. 

Secara umum Recana Kerja (Renja) Kecamatan Kutawaringin  Tahun 2018 

masih memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi 

yang ada dalam rangka “Terwujudnya Masyarakat Kutawaringin Yang Maju 

Berdaya Saing Dan Sejahtera Melalui Peningkatan Pelayanan Publik 

Berlandaskan Kebersamaan dan Kegotong Royongan ”  

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi 

pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan 

yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam 

Perubahan Renstra Kecamatan Kutawaringin, hasil dari evaluasi tersebut sangat 

penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan 

perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2017 

Kecamatan Kutawaringin  telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, 
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pokok dan fungsinya dengan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan 

pembangunan, yaitu: 

a. Menyusun dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Kutawaringin  yaitu 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017, mulai dari proses 

musrenbang tingkat Desa dan musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan 

Musrenbang Tingkat Kabupaten.  

b. Menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kutawaringin  Tahun 2018 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017, 

pelaksanaan kinerja Kecamatan Kutawaringin  ditunjang dengan Belanja Tidak 

Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD 

dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup 

kegiatannya sebagaimana terlampir dalam dokumen Rencana Kerja ini. 
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Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2017 Sampai Dengan Bulan Mei 2017 

Kabupaten Bandung 

Nama SKPD : Kecamatan Kutawaringin        

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (outcome) / 

Kegiatan (output) 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

Tahun 2018 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Program Dan 

Keluaran 
Kegiatan 

Tahun 2016 

Target 
Kinerja 
Renja 
Tahun 
2017 

Realisasi Kinerja 
Program dan Keluaran 

Kegiatan sampai dengan 
Mei 2017 

Capaian Target Renstra 
sampai dengan bulan Mei 

2017 

Realisasi 
Kinerja 
Renja  

Realisasi 
Tingkat 
Capaian 

Kinerja  (%) 

Realisasi 
Target  

Realisasi 
Tingkat 
Capaian 
Target  

(%) 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8=(7/6) (9)=(5+7) (10)=(9/4) 

        Belanja Rutin                 

x xx 1   

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Prosentase 
pemenuhan 
operasional 
perkantoran 

    100 11       

x xx 1 1 
Penyediaan jasa surat 
menyurat 

Jumlah pembuatan 
surat masuk dan keluar 

9400 2110 1500 579 49.% 2579 0.818146568 

x xx 1 2 

Penyediaan jasa 
komunikasi, sumber 
daya air dan listrik 

Jumlah penyediaan 
listrik air 

60 12 12 3 25% 15 1.621162162 
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x xx 1 8 
Penyediaan jasa 
kebersihan kantor 

Jumlah petugas 
kebersihan 

120 24 24 3 25% 27 1.897058824 

x xx 1 9 

Penyediaan jasa 
perbaikan peralatan 
kerja 

Jumlah penyediaan jasa 
servis perbaikan 
peralatan kantor dan 
pengadaan suku cadang 

32 12 5 2 25.% 14 0.709677419 

x xx 1 10 
Penyediaan alat tulis 
kantor 

Jumlah penyediaan alat 
tulis kantor 

46 26 5 6 20% 32 0.925925926 

x xx 1 11 

Penyediaan barang 
cetakan dan 
penggandaan 

Jumlah penyediaan 
bahan cetakan dan 
penggandaan 

423600 23800 1000000 2000 20% 25800 0.89836356 

x xx 1 12 

Penyediaan komponen 
instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor 

Jumlah alat alat listrik 
dan elektronik 

25 5 5 3 21% 8 0.901960784 

x xx 1 13 

Penyediaan peralatan 
dan perlengkapan 
kantor 

Jumlah peralatan dan 
perlengkapan kanto 

34 18 4 2 14% 20 0.838709677 

x xx 1 15 

Penyediaan bahan 
bacaan dan peraturan 
perundang-undangan 

Jumlah penyediaan 
bahan bacaan 

10 2 2 1 25% 3 0.933333333 

x xx 1 17 

Penyediaan makanan 
dan minuman 

Jumlah penyediaan 
makanan dan minuman 
harian pegawai,rapat 
dan tamu 

24600 530 4920 8 25% 5450 0.962572639 
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x xx 1 20 

Rapat-rapat kordinasi 
dan konsultasi ke Dalam 
Daerah 

Jumlah pegawai 
memenuhi undangan 
dan kunjungan kerja ke 
dalam wilayah 
kabupaten 

325 97 65 30 10% 127 0.9 

x xx 1 22 

Penunjang Perayaan 
Hari-hari Bersejarah *) 

Jumlah keikutsertaan 
pegawai dalam 
peringatanhari besar 
daerah dan nasional 

10 2 2 0 0.00% 8 0.8 

x xx 2   

Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

Prosentase 
pemenuhan sarana dan 
prasarana penunjang 
aparatur 

  100  0 0.00% 0 #DIV/0! 

x xx 2 3 
Pembangunan gedung 
kantor 

Jumlah gedung kantor 
Arsip yang dibangun 

1 1 0 0 0.00% 0 0 

x xx 2 5 

Pengadaan kendaraan 
dinas/operasional 

Jumlah kendaraan dinas 
/ operasional roda 2 
baru 

3 3 0 0 0.00% 4 0.571428571 

x xx 2 8 
Pengadaan peralatan 
rumah jabatan/dinas 

Jumlah perlengkapan 
rumah dinas 

23 3 5 0 0.00% 13 0.8125 

x xx 2 10 
Pengadaan mebeleur 

Jumlah mebeleur pada 
rumah dinas 

15 3 3 0 0.00% 15 0.833333333 

x xx 2 14 

Pengadaan Pagar dan 
Pintu Gerbang Kantor 

Jumlah pintu pagar dan 
pintu gerbang yang 
dibangun 

1 1 0 0 0.00% 1 0.5 
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x xx 2 22 

Pemeliharaan 
rutin/berkala gedung 
kantor 

Jumlah pemeliharaan 
geudung dan halaman 

5 1 1 0 0.00% 3 0.75 

x xx 02 24 Pemeliharaan 
rutin/berkala 
kendaraan 
dinas/operasional 

Jumlah Pemeliharaan 
kendaraan roda empat 
dan roda dua (Unit) 

50 8 10 2 25.00% 25 0.78125 

x xx 02 42 Rehabilitasi 
sedang/berat gedung 
kantor 

Jumlah Rehabilitasi 
sedang/berat gedung 
kantor (Paket) 

5 1 1 0 0.00%   0 

x xx 3   
Program peningkatan 
disiplin aparatur 

Prosentase penunjang 
kerja aparatur 

  100 100 0 0.00% 0   

x xx 3 2 

Pengadaan pakaian 
dinas beserta 
perlengkapannya 

Jumlah penyediaan 
pakaian dinas 

150 30 30 0 0.00% 61 0.67032967 

x xx 3 4 
Pengadaan pakaian 
KORPRI 

Jumlah Penyediaan 
pakaian Korpri 

150 30 30 0 0.00% 20 0.666666667 

x xx 3 5 

Pengadaan pakaian 
khusus hari-hari 
tertentu 

Jumlah penyedian 
pakaian olah raga/batik 

150 30 30 30 100.00% 153 1 

x xx 6   

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan  

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 

  100 100 56 56.00% 56   
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x xx 6 1 

penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja 
SKPD 

Jumlah dokumen LAKIP, 
LAPTAH, 
RENJA,LAPTRI,RENSTRA 

100 20 20 10 50.00% 64 0.864864865 

x xx 6 2 

Penyusunan laporan 
keuangan semesteran 

Jumlah dokumen 
laporan keuangan 
semesteran I 
semesteran II 

40 8 8 0 0.00% 16 0.666666667 

x xx 6 3 

Penyusunan pelaporan 
prognosis realisasi 
anggaran 

Jumlah Dokumen 
laporan prognosis 
realisasi anggaran 

175 35 35 0 0.00% 135 0.794117647 

x xx 6 4 
Penyusunan pelaporan 
keuangan akhir tahun 

Jumlah dokumen 
laporan akhir tahun 

60 12 12 0 0.00% 36 0.75 

1 1 17   

Program Pendidikan 
Menengah 

Angka partisipasi 
sekolah (APS) jenjang 
sekolah menengah atas 
dan sederajat tingkat 
kecamatan 

  50 16,3 0 0.00% 0   

1 1 17 67 

Penyebarluasan dan 
sosialisasi berbagai 
informasi pendidikan 
menengah 

Jumlah peserta didik 
difasilitasi untuk 
mengikuti pendidikan 
menengah 

286 66 77 0 0.00% 99 0.497487437 

1 2 21   

Program 
Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

Persentase 
penggunaan Air bersih 

  30 0 0 0.00% 0   
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oleh masyarakat di 
kecamatan 

1 2 21 2 

Penyuluhan 
menciptakan 
lingkungan sehat 

Jumlah peserta 
mendapatkan 
penyuluhan lingkungan 
sehat 

219 66 0 0 0.00% 153 0.698630137 

1 2 32   

Program peningkatan 
keselamatan ibu 
melahirkan dan anak 

Persentase persalinan 
yang di tolong oleh 
tenaga kesehatan yang 
berkompenten sekala 
kecamatan 

  78  0 0.00% 0   

1 2 32 1 

Penyuluhan kesehatan 
bagi ibu hamil dari 
keluarga kurang mampu 

Jumlah ibu hamil yang 
mendapat penyuluhan 
persalinan oleh tenaga 
kesehatan 

454 100 100 0 0.00% 332 0.768518519 

1 6 21   

Program perencanaan 
pembangunan daerah 

Persentase usulan 
program/kegiatan 
kecamatan yang di 
tetapkan dalam RKPD 

  75 75 152 202.67% 152   

1 6 21 1 

Pengembangan 
partisipasi masyarakat 
dalam perumusan 
program dan kebijakan 
layanan publik 

Jumlah usulan yang di 
akomodir oleh RKPD 

375 75 75 114 152.00% 377 1.115384615 
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1 8 15   

Program 
Pengembangan Kinerja 
Pengelolaan 
Persampahan 

Cakupan pelayanan 
sampah sekala 
kecamatan 

  35  35 100.00% 35   

1 8 15 2 

Penyediaan prasarana 
dan sarana pengelolaan 
persampahan 

Jumlah sarana 
prasarana 
persampahan 

32 8 24 8 100.00% 85 1 

1 8 24   

Program Pengelolaan 
ruang terbuka hijau 
(RTH) 

Persentase 
pengelelolaan RTH 

  85  25 29.41% 25   

1 8 24 6 
Pemeliharaan RTH 

Luas lahan yang 
mendapatkan penataan 

30 0 30 0 0.00% 0 0 

1 10 15   

Program Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 

Cakupan penertiban 
KTP lingkup kecamatan 
tahun berkenaan 

   70  20 28.57% 20   

        
  

Cakupan penertiban KK 
lingkup kecamatan 
tahun berkenaan 

   70  25 35.71% 25   

1 10 15 8 

Peningkatan pelayanan 
publik dalam bidang 
kependudukan 

Jumlah aparatur desa 
yang mendapat 
pembinaan 

486 178  0 0.00% 180 0.502793296 

1 11 18   

Program Peningkatan 
peran serta dan 
kesetaraan jender 
dalam pembangunan 

Jumlah kelembagaan 
organisasi perempuan 
di tingkat kecamatan  

    2 1 50.00% 1   
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1 11 18 1 

Kegiatan pembinaan 
organisasi perempuan 

Jumlah peserta 
pembinaan organisasi 
perempuan 

10 2  75 36.59% 241 0.649595687 

1 13 15   

Program 
Pemberdayaan Fakir 
Miskin, Komunitas 
Adat Terpencil (KAT) 
dan Penyandang 
Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) Lainnya 

Diisi oleh Skpd     86.7 0 0.00% 0   

1 13 15 5 

Pelatihan ketrampilan 
bagi penyandang 
masalah kesejahteraan 
sosial 

Jumlah PMKS yang 
mengikuti pelatihan 

66 O 0 66 66 100.00% 66   

1 15 15   

Program Penciptaan 
Iklim Usaha Kecil 
Menengah yang 
kondusif 

Jumlah pelaku UMKM 
tingkat kecamatan 
(satuan pelaku UMKM) 

    250 0 0.00% 0   

1 15 15 2 

Sosialisasi kebijakan 
tentang Usaha Kecil 
Menengah 

Jumlah UMKM yang 
mengikuti sosialisasi 

500 250  0 0.00% 0 0 

1 18 16   

Program peningkatan 
peran serta 
kepemudaan 

frekwensi penyuluhan 
terhadap pemuda 
tingkat kecamatan 

    1 1 100.00% 1 #DIV/0! 
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1 18 16 1 
Pembinaan Organisasi 
kepemudaan 

Jumlah peserta 
pembinaan pemuda 

330 66 66 66 100.00% 182 1 

1 18 20   

Program Pembinaan 
dan Pemasyarakatan 
Olahraga 

Jumlah klub olahraga 
menurut cabang 
olahraga tingkat 
kecamatan  

 10  2 2 0 0.00% 0   

1 18 20 4 

Pembinaan cabang 
olahraga prestasi di 
tingkat daerah 

Jumlah cabang olahraga 
prestasi yang dibina 

5 1 1 0 0.00% 2 0.666666667 

1 18 20 14 

Pembinaan olahraga 
yang berkembang di 
masyarakat 

Jumlah cabang olahraga 
berkembang yang 
dibina 

5 1 1 0 0.00% 2 0.666666667 

1 19 16   

Program pemeliharaan 
kantrantibmas dan 
pencegahan tindak 
kriminal 

Presentase masyarakat 
yang mengikutai 
sosialisasi 
kewaspadaan 
dini/deteksi dini 

    100 12.5 12.50% 12.5 #DIV/0! 

1 19 16 2 

Peningkatan kerjasama 
dengan aparat 
keamanan dalam teknik 
pencegahan kejahatan 

Jumlah personil limnas 
yang mendapat 
pembinaan 

913 33 220 0 0.00% 264 0.888888889 

1 19 16 4 

Peningkatan kapasitas 
aparat dalam rangka 
pelaksanaan 

Jumlah personil yang 
melaksanakan 
pamswakarsa 

180 36 36 15 41.67% 147 0.875 
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siskamswakarsa di 
daerah 

1 19 17   

Program 
pengembangan 
wawasan kebangsaan 

Persentase jumlah 
masyarakat yang 
mengikuti sosialisasi 
tentang wawasan 
kebangsaan 

    75 0 0.00% 0   

1 19 17 1 

Peningkatan toleransi 
dan kerukunan dalam 
kehidupan beragama 

Frekwensi Forum 
Ulama 

60 12 12 0 0.00% 57 0.826086957 

1 19 17 3 

Peningkatan kesadaran 
masyarakat akan nilai-
nilai luhur budaya 
bangsa 

Frekwensi mengikuti 
pameran pembangunan 

10 2 2 0 0.00% 6 0.75 

1 19 22   

Program pencegahan 
dini dan 
penanggulangan 
korban bencana alam 

Persentase 
penanganan kejadian 
bencana alam 

    30 10 33.33% 10   

1 19 22 1 

Pemantauan dan 
penyebarluasan 
informasi potensi 
bencana alam 

Frekwensi pemantauan 
potensi bencana alam 

225 44 70 16 36.36% 16 0.363636364 
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1 20 17   

Program peningkatan 
dan Pengembangan 
pengelolaan keuangan 
daerah 

Persentase capaian 
retribusi kecamatan 
pada tahun berkenaan 

 500  100 100 29 29.00% 29   

1 20 17 19 

Intensifikasi dan 
ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan 
daerah 

Jumlah wajib retribusi 
yang di pungut pada 
tahun berjalan 

350 WR 70 70 34 48.57% 229   

1 20 20   

Program peningkatan 
sistem pengawasan 
internal dan 
pengendalian 
pelaksanaan kebijakan 
KDH 

Persentase pelimpahan 
kewenangan bupati 
kepada camat yang 
dilaksanakan tingkat 
kecamatan 

    65 26 40.00% 26   

1 20 20 3 

Pengendalian 
manajemen 
pelaksanaan kebijakan 
KDH 

Jumlah urusan yang di 
laksanakanoleh 
kecamatan 

60 12 12 6 50.00% 31 0.837837838 

1 21 15   

Program Ketahanan 
Pangan 

Jumlah jenis tanaman 
pangan yang di 
konsumsi masyarakat 
kecamatan 

 6 3  3 0 0.00% 0   

1 21 15 7 

Koordinasi Kebijakan 
Perberasan 

Jumlah peserta 
melaksanaan koordinasi 
kebijakan perberasan 

220 30  0 0.00% 0 0 
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1 22 15   

Program Peningkatan 
Keberdayaan 
Masyarakat Perdesaan 

Jumlah lembaga dan 
organisasi tingkat 
Kecamatan 

    5 0 0.00% 0   

1 22 15 1 

Pemberdayaan 
Lembaga dan Organisasi 
Masyarakat Perdesaan 

Julmlah pserta 
pembinaan lembaga 
dan organisasi 

477 77 100 0 0.00% 0 0 

1 22 16   

Program 
pengembangan 
lembaga ekonomi 
pedesaan 

Jumlah lembaga 
ekonomi perdesaan 
tingkat kecamatan 

    1 1 100.00% 1   

1 22 16 1 

Pelatihan ketrampilan 
usaha budidaya 
tanaman 

Jumlah peserta yang 
mengikuti pelatihan 
BUMDES 

341 66 110 66 100.00% 121 1 

1 22 18   

Program peningkatan 
kapasitas aparatur 
pemerintah desa 

Jumlah desa swakarya 
-jumlah desa 
swasembada  

    1 1 100.00% 1   

1 22 18 3 

Pelatihan aparatur 
pemerintah desa dalam 
bidang manajemen 
pemerintahan desa 

Jumlah aparatur 
pemerintahan desa 
yang di bina 

308 88 88 88 100.00% 353 1 

1 22 19   

Program peningkatan 
peran perempuan di 
perdesaan 

Rata-rata Jumlah 
perempuan pelaku 
ekonomi produktif  

    200 0 0.00% 0   
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1 22 19 1 

Pelatihan Perempuan di 
perdesaan dalam 
bidang usaha ekonomi 
produktif 

Jumlah Perempuan 
Pelaku Usaha Ekonomi 
Produktif 

273 66 75 0 0.00% 55 0.454545455 
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

Analisis dan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat 

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk 

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang 

tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 Tugas dan fungsi Kecamatan Kutawaringin dalam memberikan pelayanan, 

senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun 

eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada 

mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan 

yang tidak boleh diabaikan. 

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita analisa dan 

identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi  yaitu : 

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

kerja. 

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

dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian. 

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

mengancam sifat inovasi pada para karyawan yang ada. 

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

maupun kualitasnya. 

5. Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran 

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

sistem informasi yang belum optimal.  

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

hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi 

kebutuhan lembaga. 

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi 

dengan faktor kekuatan yang ada,  akan menimbulkan kerugian yang lebih besar 

dan  apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman 

dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat 

dalam jangka panjang 

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau 

belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak 

jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu 

diatasi secara bertahap.  
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Berdasarkan data empirik dan kondisi yang  berkembang di wilayah kerja 

Kecamatan Kutawaringin terdapat isu – isu yang muncul dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya, antara lain:  

1) Pelayan publik masih belum optimal disebabkan kurang terpenuhinya Sumber 

daya manusia (SDM) sarana dan Pra sarana (Sarpras). 

2) Jumlah dan kualitas pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati kepada 

camat yang belum dapat ditangani semuanya karena belum seimbang dengan 

sumber-sumber pembiayaan dan personil; 

3) Rendahnya kualitasnya SDM perangkat Desa yang berimplikasikan terhadap 

kinerja Pemerintahan Desa yang belum optimal; 

4) Masih terdapat sejumlah pelimpahan kewenangan yang belum dapat dilaksanakan 

yang disebabkan karena belum adanya juklak dan juknis dari instansi terkait; 

Upaya – upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah dilakukan 

Kecamatan Kutawaringin antara lain sebagai berikut : 

1) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, perbaikan 

sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM petugas layanan.  

2) Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan sehingga dapat melaksanakan 

pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati Kepada camat. 

3) Mengadakan pembinaan terhadap SDM perangkat Desa dalam peningkatan 

kinerja Pemerintah Desa; 

4) Melaksanakan langkah-langkah koordinasi untuk keselarasan dan kesepahaman 

dalam pengambilan keputusan dengan Instansi Pemerintah (SKPD) 

 

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2018 berkaitan dengan 

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. 

Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indicator 

kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun 

anggaran 2018 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan 

dapat disampaikan dalam laporan dokumen rencana Kerja dibawah ini. 
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Tabel 2.4 

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 

KABUPATEN BANDUNG 

 

KECAMATAN KUTAWARINGIN 

N
o 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintah 
Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Lokasi 
Indikator Kinerja 

Program /Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Pagu Indikatif 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Lokasi 
Indikator Kinerja 

Program /Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Pagu Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Otonomi Daerah, 
Pemerintahan 
umum, Adm 
Keuangan Daerah, 
Perangkat Daerah, 
Kepegawain dan 
Persandian 

        190.107.888      
Otonomi Daerah, 
Pemerintahan umum, 
Adm Keuangan Daerah, 
Perangkat Daerah, 
Kepegawain dan 
Persandian 

        

  Program 
Pelayanan 
Adminstrasi 
Perkantoran 

Kec. 
Kutawaring
i 

Prosentase 
pemenuhan 
operasional 
perkantoran (%) 

          100  

  

  
Program Pelayanan 
Adminstrasi 
Perkantoran 

Kec. 
Kutawa
ringi 

Prosentase pemenuhan 
operasional perkantoran 
(%) 

           
100  

  

  

  

  
Penyediaan jasa 
surat menyurat 

  Jumlah pembuatan 
surat masuk dan 
keluar (Buah) 

7.700 
  

                
5,000,000  

Penyediaan jasa surat 
menyurat 

  Jumlah pembuatan surat 
masuk dan keluar 
(Lembar) 

7,700 
  

                 
5,000,000  
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Penyediaan jasa 
komunikasi, SDA 
dan listrik 

  Jumlah Penyediaan 
Listrik, Air minum/air 
bersih, 
Telekomunikasi dan 
Internet (Bulan) 

12 

  

              
34,000,000  

Penyediaan jasa 
komunikasi, SDA dan 
listrik 

  
Jumlah Penyediaan 
Listrik, Air minum/air 
bersih, Telekomunikasi 
dan Internet (Bulan) 

12 

  

               
34,000,000  

  

  Penyediaan jasa 
kebersihan kantor 

  Jumlah Petugas 
Kebersihan (OB) 

12 
                

16,800,000  
Penyediaan jasa 
kebersihan kantor 

  Jumlah Petugas 
Kebersihan (Bulan) 

12 
             

21,300,000  
  

  
Penyediaan jasa 
perbaikan 
peralatan kerja 

  Jumlah Penyediaan 
jasa servis perbaikan 
peralatan kantor dan 
pengadaan suku 
cadang (Unit) 

3 

  

                
5,000,000  

Penyediaan jasa 
perbaikan peralatan 
kerja 

  Jumlah Penyediaan jasa 
servis perbaikan 
peralatan kantor dan 
pengadaan suku cadang 
(Jenis) 

3 

  

                 
5,000,000  

  

  
Penyediaan alat 
tulis kantor 

  Jumlah Penyediaan 
alat tulis kantor 
(Jenis) 

27 
  

               
12,084,913 

Penyediaan alat tulis 
kantor 

  
Jumlah Penyediaan alat 
tulis kantor (Jenis) 

27 
  

               
12,084,913  

  

  
Penyediaan 
barang cetakan 
dan penggandaan 

  Jumlah Penyediaan 
bahan cetakan dan 
penggandaan 
(Lembar) 

5.500 

  
              

17,040,475  

Penyediaan barang 
cetakan dan 
penggandaan 

  
Jumlah Penyediaan 
bahan cetakan dan 
penggandaan (Lembar) 

5.500 

  
               

17,040,475 

  

  Penyediaan 
komponen 
instalansi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor 

  
Jumlah alat-alat 
listrik dan elektronik 
(Jenis) 

6 

  

                
5,000,000  

Penyediaan komponen 
instalansi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor 

  

Jumlah alat-alat listrik 
dan elektronik (Jenis) 

6 

  

                 
5,000,000  

  

  Penyediaan 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor 

  
Jumlah peralatan 
dan perlengkapan 
kantor (Jenis) 

4 

  
              

20,000,000  

Penyediaan peralatan 
dan perlengkapan 
kantor 

  
Jumlah peralatan dan 
perlengkapan kantor 
(Jenis) 

4 

  
               

20,000,000  

  

  Penyediaan 
peralatan rumah 
tangga 

  Jumlah Penyediaan 
peralatan rumah 
tangga (Buah) 

2 
  

                
3,500,000  

Penyediaan peralatan 
rumah tangga 

  Jumlah Penyediaan 
peralatan rumah tangga 
(Buah) 

2 
  

                 
3,500,000  
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  Penyediaan bahan 
bacaan da 
peraturan 
perundang-
undangan 

  
Jumlah Penyediaan 
bahan bacaan 
(Bulan) 

12 

  

                
1,000,000  

Penyediaan bahan 
bacaan da peraturan 
perundang-undangan 

  

Jumlah Penyediaan 
bahan bacaan (Bulan) 

12 

  

                 
1,000,000  

  

  
Penyediaan 
makan dan 
minuman 

  Jumlah Penyediaan 
makanan dan 
minuman harian 
pegawai, rapat dan 
tamu (HOK) 

770 Dus, 
150 

Galon 

  

            
14,682,500  

Penyediaan makan dan 
minuman 

  
Jumlah Penyediaan 
makanan dan minuman 
harian pegawai, rapat 
dan tamu (HOK) 

770 
Dus, 
150 

Galon 

  

              
14,682,500 

  

  

Rapat-rapat 
koordinasi dan 
konsultasi ke luar 
daerah 

  Jumlah pegawai 
memenuhi undangan 
tingkat propinsi, luar 
kabupaten dalam 
propinsi dan ibu kota 
negara dan luar 
propinsi Jawa Barat 
dan Ibu kota Negara 
(HOK) 

14 

  

              
28,500,000  

Rapat-rapat koordinasi 
dan konsultasi ke luar 
daerah 

  
Jumlah pegawai 
memenuhi undangan 
tingkat propinsi, luar 
kabupaten dalam 
propinsi dan ibu kota 
negara dan luar propinsi 
Jawa Barat dan Ibu kota 
Negara (HOK) 

14 

  

               
28,500,000  

  

  Penyediaan 
peralatan 
kebersihan dan 
bahan pembersih 

  Jumlah peralatan 
kebersihan dan 
bahan pembersih 
(Jenis) 

5 

  
                

4,500,000  

Penyediaan peralatan 
kebersihan dan bahan 
pembersih 

  
Jumlah peralatan 
kebersihan dan bahan 
pembersih (Jenis) 

0 

  

0  

  

  
Rapat-rapat 
koordinasi dan 
konsultasi dalam 
daerah 

  Jumlah pegawai 
memenuhi undangan 
dan kunjungan kerja 
ke dalam wilayah 
Kabupaten (HOK) 

90 

  

             
17,000,000  

Rapat-rapat koordinasi 
dan konsultasi dalam 
daerah 

  Jumlah pegawai 
memenuhi undangan 
dan kunjungan kerja ke 
dalam wilayah 
Kabupaten (HOK) 

90 

  

               
17,000,000  

  

  

Penunjang hari-
hari bersejarah 

  Jumlah keikutsertaan 
pegawai dalam 
peringatan hari besar 
daerah dan Nasional 
(Kali) 

2 

  

                
6,000,000  

Penunjang hari-hari 
bersejarah 

  Jumlah keikutsertaan 
pegawai dalam 
peringatan hari besar 
daerah dan Nasional 
(Kali) 

2 

  

                 
6,000,000  
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Peningkatan 
sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

  Prosentase 
pemenuhan sarana 
dan Prasarana 
Penunjang Aparatur 
(%) 

          100  

  

231.276.200  
Peningkatan sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

  
Prosentase pemenuhan 
sarana dan Prasarana 
Penunjang Aparatur (%) 

             
100  

  

  

  

  Pengadaan 
peralatan rumah 
jabatan / rumah 
dinas 

  
Jumlah 
perlengkapan rumah 
dinas (Jenis) 

4 

  
              

10,000,000  

Pengadaan peralatan 
rumah jabatan / rumah 
dinas 

  
Jumlah perlengkapan 
rumah dinas (Jenis) 

4 

  
               

10,000,000  

  

  
Pengadaan 
meubelair  

  Jumlah mebeleur 
pada rumah dinas 
(Sett) 

1 
  

              
15,000,000  

Pengadaan meubelair  
  

Jumlah mebeleur pada 
rumah dinas (Sett) 

1 
  

               
10,000,000  

  

  
Pemeliharaan 
rutin/berkala 
gedung kantor 

  Jumlah 
pemeliharaan 
gedung dan halaman 
kantor (Paket) 

1 

  
              

25,000,000  

Pemeliharaan 
rutin/berkala gedung 
kantor 

  
Jumlah pemeliharaan 
gedung dan halaman 
kantor (Paket) 

1 

  
               

65,000,000  

  

  
Pemeliharaan 
rutin/berkala 
kendaraan 
dinas/operasional 

  Jumlah 
Pemeliharaan 
kendaraan roda 
empat dan roda dua 
(Unit) 

16 

  

              
45,000,000  

Pemeliharaan 
rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional 

  
Jumlah Pemeliharaan 
kendaraan roda empat 
dan roda dua (Unit) 

16 

  

               
25,000,000  

  

  Rehabilitasi 
sedang/berat 
gedung kantor 

  Jumlah Rehabilitasi 
sedang/berat gedung 
kantor (Paket) 

2 
  

            
136,276,200  

Rehabilitasi 
sedang/berat gedung 
kantor 

  Jumlah Rehabilitasi 
sedang/berat gedung 
kantor (Paket) 

2 
  

             
247,355,353  

  

  
Program Disiplin 
Aparatur 

  Prosentase 
penunjang kerja 
aparatur (%) 

          100  
  

30.503.629  
Program Disiplin 
Aparatur 

  Prosentase penunjang 
kerja aparatur (%) 

             
100  

  
  

  

  Pengadaan pakain 
dinas beserta 
perlengkapannya 

  Jumlah penyediaan 
pakaian dinas (Stel) 26 

  
              

13,503,629  

Pengadaan pakain 
dinas beserta 
perlengkapannya 

  Jumlah penyediaan 
pakaian dinas (Stel) 26 

  
               

13,500,000  
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  Pengadaan pakain 
Korpri 

  Jumlah penyediaan 
pakaian Korpri (Stel) 

30 
                  

6,000,000  
Pengadaan pakain 
Korpri 

  Jumlah penyediaan 
pakaian Korpri (Stel) 

0 
  

 
  

  Pengadaan 
pakaian khusus 
hari-hari tertentu 

  Jumlah penyediaan 
pakaian olah 
raga/batik (Stel) 

41 
  

          
11,000,000  

Pengadaan pakaian 
khusus hari-hari 
tertentu 

  Jumlah penyediaan 
pakaian olah raga/batik 
(Stel) 

41 
  

               
13,500,000  

  

  Program 
peningkatan 
pengembangan 
sistem pelaporan 
capaian kinerja 
dan keuangan 

  
Prosentase 
ketersusunan 
pelaporan capaian 
kinerja dan 
keuangan (%) 

          100  

  

22.947.267  

Program peningkatan 
pengembangan 
sistem pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 

  
Prosentase 
ketersusunan pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan (%) 

             
100  

  

  

  

  
Penyusunan 
laporan capaian 
kinerja dan ikhtisar 
realisasi kinerja 
SKPD 

  Jumlah Dokumen 
LAKIP, Laporan 
Tahunan, Renja,  
laporan Triwulan, 
Renstra, LKPJ 
Bupati, LPPD (Buku) 

12 

  

              
14,447,267 

Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja 
SKPD 

  Jumlah Dokumen 
LAKIP, Laporan 
Tahunan, Renja,  
laporan Triwulan, 
Renstra, LKPJ Bupati, 
LPPD (Buku) 

12 

  

               
12,000,000  

  

  
Penyusunan 
laporan keuangan 
semesteran 

  Jumlah Dokumen 
laporan keuangan 
semesteran I dan 
semester II 
(Dokumen) 

2 

  

                
2,500,000  

Penyusunan laporan 
keuangan semesteran 

  
Jumlah Dokumen 
laporan keuangan 
semesteran I dan 
semester II (Dokumen) 

2 

  

                 
2,500,000  

  

  Penyusunan 
pelaporan 
prognosis realisasi 
anggaran 

  Jumlah Dokumen 
Laporan prognosis 
realisasi anggaran 
(Dokumen) 

2 

  
                

3,000,000  

Penyusunan pelaporan 
prognosis realisasi 
anggaran 

  Jumlah Dokumen 
Laporan prognosis 
realisasi anggaran 
(Dokumen) 

2 

  
                 

3,000,000  

  

  Penyusunan 
pelaporan 
keuangan akhir 
tahun 

  Jumlah Dokumen 
laporan keuangan 
akhir tahun 
(Dokumen) 

2 

  
                

3,000,000  
Penyusunan pelaporan 
keuangan akhir tahun 

  
Jumlah Dokumen 
laporan keuangan akhir 
tahun (Dokumen 

2 

  
                 

3,000,000  

  

     
JUMLAH I   

              
474,834,984  

   
JUMLAH I   

               
594,963,241 
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 Program 
Pendidikan Anak 
Usia Dini 

   Angka Partisipasi 
Sekolah (APS) 
jenjang Sekolah 
Menengah Atas dan 
sederajat Tingkat 
Kecamatan 

  

  

  

Program Pendidikan 
Menengah 

   Angka Partisipasi 
Sekolah (APS) jenjang 
Sekolah Menengah Atas 
dan sederajat Tingkat 
Kecamatan 

  

  

  

 

 Publikasi  dan 
sosialisasi 
pendidikan anak 
Usia Dini 

  
Jumlah peserta yang 
mengikuti Sosialisasi  
PAUD (Orang) 

90 

  

53,045,000 

Penyebarluasan dan 
sosialisasi berbagai 
informasi pendidikan 
menengah 

  
Jumlah peserta didik 
mengikuti Sosialisasi 
(Orang) 

90 

  

19,250,000 

 

 Program 
Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 

  Cakupan penertiban 
KK dan KTP  
Lingkup Kecamatan 
(%) 

86,9 

  

 
Program Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 

  Cakupan penertiban KK 
Lingkup Kecamatan (%) 

86,70 

  

15,000,000  

 

 Peningkatan 
pelayana publik 
dalam bidang 
kependudukan 

  Jumlah Aparatur 
Desa yang 
mendapat 
pembinaan (Orang) 

77 

  

21,218,000  

Peningkatan pelayana 
publik dalam bidang 
kependudukan 

  Jumlah Aparatur Desa 
yang mendapat 
pembinaan (Orang) 

114 

  

15,000,000  

 

 Program 
peningkatan 
keberdayaan 
masyarakat 
perdesaan 

  persentase lembaga 
dan organisasi 
masyarakat yang 
terlibat dalam 
pembangunan 
tingkat kecamatan 
(%) 

78 

  

 

Program peningkatan 
keberdayaan 
masyarakat 
perdesaan 

  persentase lembaga dan 
organisasi masyarakat 
yang terlibat dalam 
pembangunan tingkat 
kecamatan (%) 

50 

  

15,000,000  

 

 Pemberdayaan 
lembaga dan 
organisasi 
masyarakat 
pedesaan 

  Jumlah peserta yang 
mendapat 
pemberdayaan 
(Orang) 

100 

  

21,218,000 

Pemberdayaan 
lembaga dan 
organisasi masyarakat 
pedesaan 

  Jumlah peserta yang 
mendapat 
pemberdayaan (Orang) 110 

  

15,000,000  

 

 Program 
Pemberdayaan 
Fakir 
Miskin,Komunita

 Persentase kembaga 
dan organisasi 
masyarakat yang 
terlibat dalan 

85 

 

 

Program 
Pemberdayaan Fakir 
Miskin,Komunitas 
Adat Terpencil (KAT) 

 
Persentase kembaga 
dan organisasi 
masyarakat yang terlibat 

86,70 % 

 

13,000,000 
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s Adat Terpencil 
(KAT) dan 
Penyandang 
Masalah 
Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) 
Lainnya 

pembangunan 
tingkat Kecamatan 

dan Penyandang 
Masalah 
Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya 

dalan pembangunan 
tingkat Kecamatan 

 Pelatihan 
keterampilan bagi 
penyandang 
masalah 
kesejahteraan 
sosial 

 

Jumlah PMKS yang 
mendapatkan 
pelatihan 

50 

 

21,218,000 

Pelatihan keterampilan 
bagi penyandang 
masalah kesejahteraan 
sosial 

 

Jumlah PMKS yang 
mendapatkan pelatihan 

44 

 

13,000,000 

 

 Program 
Pengembangan 
Kinerja 
Pengelolaan 
Persampahan 

  
Cakupan Pelayanan 
sampah skala 
kecamatan (%) 

35 

  

  

Program 
Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

  
Cakupan Pelayanan 
sampah skala 
kecamatan (%) 

20 

  

  

 

 Penyediaan 
prasarana dan 
sarana 
pengelolaan 
persampahan 

  
Jumlah sarana 
prasarana 
persampahan (Unit) 

0 

  

0  

Penyediaan prasarana 
dan sarana 
pengelolaan 
persampahan 

  
Jumlah sarana 
prasarana persampahan 
(Jenis) 

10 

  

         
20,000,000  

 

 
Bimbingan Teknis 
persampahan 

 Jumlah peserta 
Bimbingan teknis 
persampahan 

77 
 

53,045,000 
Bimbingan Teknis 
persampahan 

 Jumlah peserta 
Bimbingan teknis 
persampahan 

55 
 

20,000,000 
 

 
Program 
peningkatan 
peran serta 
kepemudaan 

   Frekuensi 
Penyuluhan 
Terhadap Pemuda 
Tingkat Kecamatan 
(satuannya kali) 

1 

  

  
Program peningkatan 
peran serta 
kepemudaan 

  
 Frekuensi Penyuluhan 
Terhadap Pemuda 
Tingkat Kecamatan 
(satuannya kali) 

100 
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  Pembinaan 
Organisasi 
kepemudaan 

  Jumlah peserta 
pembinaan pemuda 
(Orang) 

66 
  

              
26,522,500  

Pembinaan Organisasi 
kepemudaan 

  Jumlah peserta 
pembinaan pemuda 
(Orang) 

44 
  

               
15,000,000  

  

  Program 
pemeliharaan 
kantrantibmas 
dan pencegahan 
tindak kriminal 

  Presentase 
masyarakat yang 
mengikuti sosialisasi 
kewaspadaan 
dini/deteksi dini (%) 

50 

  

  

Program 
pemeliharaan 
kantrantibmas dan 
pencegahan tindak 
kriminal 

  
Presentase masyarakat 
yang mengikuti 
sosialisasi kewaspadaan 
dini/deteksi dini (%) 

100 

  

38.250.000  

  

  Peningkatan 
kerjasama dengan 
aparat keamanan 
dalam teknik 
pencegahan 
kejahatan 

  
Jumlah personil 
Linmas yang 
mendapat 
pembinaan (Orang) 

220 

  

              
11,836,000  

Peningkatan kerjasama 
dengan aparat 
keamanan dalam 
teknik pencegahan 
kejahatan 

  

Jumlah personil Linmas 
yang mendapat 
pembinaan (Orang) 

44 

  

               
13,050,000  

  

  Peningkatan 
kapasitas aparat 
dalam rangka 
pelaksanaan 
siskamswakarsa di 
daerah 

  

Jumlah Personil 
yang melaksanakan 
Pamswakarsa (OB) 

36 

  

              
30,600,000  

Peningkatan kapasitas 
aparat dalam rangka 
pelaksanaan 
siskamswakarsa di 
daerah 

  

Jumlah Personil yang 
melaksanakan 
Pamswakarsa (OB) 

12 

  

               
25,200,000  

  

  Program 
pengembangan 
lembaga ekonomi 
pedesaan 

  Jumlah lembaga 
ekonomi perdesaan 
tingkat Kecamatan 
(Lembaga) 

11 

  

  

Program 
pengembangan 
lembaga ekonomi 
pedesaan 

  Jumlah lembaga 
ekonomi perdesaan 
tingkat Kecamatan 
(Lembaga) 

1 

  

13,000,000  

  

  Pelatihan 
ketrampilan 
manajemen badan 
usaha milik desa 

  Jumlah Peserta 
Bumdes yang 
mengikuti pelatihan 
(Orang) 

55 

  

15,913,500 

Pelatihan ketrampilan 
manajemen badan 
usaha milik desa 

  Jumlah Peserta Bumdes 
yang mengikuti pelatihan 
(Orang) 

33 

  

13,000,000  

  

  Program 
Pengembangan 
Kewirausahaan 
dan Keunggulan 

 

  

 

 

Program 
Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan 

 

  

  

14,750,000 
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Kompetitif Usaha 
Kecil Menengah 

Kompetitif Usaha 
Kecil Menengah 

  
Penyelenggaraan 
Pelatihan 
Kewirausahaan 

 Jumlah Peserta 
Anggota Koperasi 
yang mendapatkan 
Pelatihan 

 

 

 
Penyelenggaraan 
Pelatihan 
Kewirausahaan 

 
Jumlah Peserta Anggota 
Koperasi yang 
mendapatkan Pelatihan 

5 

 

14,750,000 

  

  
Program 
pengembangan 
wawasan 
kebangsaan 

  Persentase jumlah 
masyarakat yang 
mengikuti sosialiasi 
tentang wawasan 
kebangsaan (%) 

85 

  

  
Program 
pengembangan 
wawasan kebangsaan 

  Persentase jumlah 
masyarakat yang 
mengikuti sosialiasi 
tentang wawasan 
kebangsaan (%) 

100 

  

  

  

  Peningkatan 
toleransi dan 
kerukunan dalam 
kehidupan 
beragama 

  

Frekwensi Forum 
Ulama Umaro (Kali) 

12 

  

              
10,461,600  

Peningkatan toleransi 
dan kerukunan dalam 
kehidupan beragama 

  

Frekwensi Forum Ulama 
Umaro (Kali) 

2 

  

               
60,000,000  

  

  Peningkatan 
kesadaran 
masyarakat akan 
nilai-nilai luhur 
budaya bangsa 

  
Frekwensi mengikuti 
pameran 
pembangunan (Kali) 

2 

  

              
15,000,000  

Peningkatan kesadaran 
masyarakat akan nilai-
nilai luhur budaya 
bangsa 

  
Frekwensi mengikuti 
pameran pembangunan 
(Kali) 

1 

  

               
10,000,000  

  

  Program 
peningkatan dan 
pengembangan 
pengelolaan 
keuangan daerah 

  
persentase capaian 
Retribusi 
Kecamatan pada 
tahun berkenaan (%) 

100 

  

  

Program peningkatan 
dan pengembangan 
pengelolaan 
keuangan daerah 

  
persentase capaian 
Retribusi 
Kecamatan pada tahun 
berkenaan (%) 

100 

  

8,000,000  

  

  Intensifikasi dan 
eksistensi sumber-
sumber 
pendapatan 
daerah 

  
Jumlah Wajib 
Retribusi yang 
dipungut pada tahun 
berjalan (WR) 

70 

  

              
10,609,000  

Intensifikasi dan 
eksistensi sumber-
sumber pendapatan 
daerah 

  
Jumlah Wajib Retribusi 
yang dipungut pada 
tahun berjalan (WR) 

11 

  

               
8,000,000  
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  Program 
Rehabilitasi/ 
Pemeliharaan 
jalan dan 
jembatan 

   Persentase jalan 
mantap Kabupaten 
(baik dan sedang) 
lingkup Kecamatan-  
(%) 

91,9 

  

 

Program Rehabilitasi/ 
Pemeliharaan Saluran 
Drainase/ Gorong-
gorong 

   Persentase 
Pemeliharaan saluran 
drainase/gorong-gorong  
(%) 

0 

  

  

  

  
Rehabilitasi / 
pemeliharaan jalan 

  Panjang jalan  yang 
di rehab/diperbaiki 
(Meter) 

400 

  

132,612,500 

Rehabilitasi / 
pemeliharaan saluran 
drainase/ gorong-
gorong 

  Panjang saluran 
drainase/gorong-gorong 
yang diperbaiki (Meter) 

 

  

 

  

  Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Aparatur 
Pemerintah Desa 

 
Jumlah Desa 
Swakarya dan 
swasembada 

58 

 

 
Program Peningkatan 
Kapasitas Aparatur 
Pemerintah Desa 

 

Jumlag Desa Swakarya 
dan swasembada 

100 

 

 

  

  Pelatihan aparatur 
pemerintah Desa 
dalam bidang 
manajemen 
pemerintah Desa 

 
Jumlah Aparatur 
Pemerintah Desa 
yang di Bina 

44 

 

21,218,000 

Pelatihan aparatur 
pemerintah Desa 
dalam bidang 
manajemen pemerintah 
Desa 

 
Jumlah Aparatur 
Pemerintah Desa yang 
di Bina 

115 

 

41,000,000 

  

  
Program 
Peningkatan 
peran serta dan 
kesetaraan jender 
dalam 
pembangunan 

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

2 

  

  

Program Peningkatan 
peran serta dan 
kesetaraan jender 
dalam pembangunan 

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

2 

  

  

  

  
 pembinaan 
organisasi 
perempuan 

  jumlah peserta 
pembinaan 
organisasi 
perempuan (orang) 

2 

  
             

37,131,500  
Kegiatan pembinaan 
organisasi perempuan 

  
jumlah peserta 
pembinaan organisasi 
perempuan (Kegiatan) 

4 

  
      

73,500,000  
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Program 
peningkatan 
peran perempuan 
di perdesaan 

  Jumlah Perempuan 
Pelaku Usaha 
Ekonomi 
Produktif  (satuannya 
orang) 

55 

  

  
Program peningkatan 
peran perempuan di 
perdesaan 

  Jumlah Perempuan 
Pelaku Usaha Ekonomi 
Produktif  (satuannya 
orang) 

66 

  

  

  

  Pelatihan 
perempuan di 
perdesaan dalam 
bidang usaha 
ekonomi produktif 

  Jumlah peserta 
perempuan yang 
mendapat 
pembinaan (Orang) 

44 

  

15,913,500 

Pelatihan perempuan 
di perdesaan dalam 
bidang usaha ekonomi 
produktif 

  Jumlah peserta 
perempuan yang 
mendapat pembinaan 
(Orang) 

55 

  

14,300,000 

  

  Program 
Pembinaan dan 
Pemasyarakatan 
Olahraga 

   Jumlah Klub 
Olahraga menurut 
Cabang Olahraga 
tingkat Kecamatan 

2 

  

  
Program Pembinaan 
dan Pemasyarakatan 
Olahraga 

   Jumlah Klub Olahraga 
menurut Cabang 
Olahraga tingkat 
Kecamatan 

2 

  

27.500.000  

  

  Pembinaan 
cabang olahraga 
prestasi di tingkat 
daerah 

  
Jumlah Cabang 
olahraga prestasi 
yang dibina (Cabor) 

1 

  
              

20,000,000  

Pembinaan cabang 
olahraga prestasi di 
tingkat daerah 

  
Jumlah Cabang 
olahraga prestasi yang 
dibina (Cabor) 

1 

  
              

15,000,000  

  

  Pembinaan 
olahraga yang 
berkembang di 
masyarakat 

  Jumlah Cabang 
olahraga 
berkembang yang 
dibina (cabor) 

1 

  
              

11,827,000  

Pembinaan olahraga 
yang berkembang di 
masyarakat 

  
Jumlah Cabang 
olahraga berkembang 
yang dibina (cabor) 

1 

  
               

12,500,000  

  

  Program 
Peningkatan 
sistem 
pengawasan 
internal dan 
pengendalian 
pelasanaan 
kebijakan KDH 

 
Persentase 
pelimpahan 
kewenangan Bupati 
Kepada Camat yang 
dilaksanakan oleh 
Kecamatan 

35 

 

  

 

 50 

 

51.000.000 
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  Pengendaliaan 
manajemen 
pelaksanaan 
kebijakan KDH 

 
Jumlah urusan yang 
dilaksanakan oleh 
Kecamatan 

12 

 

53.045,000 

Pengendaliaan 
manajemen 
pelaksanaan kebijakan 
KDH 

 
Jumlah urusan yang 
dilaksanakan oleh 
Kecamatan 

12 

 

51.000.000 

  

  
Program  
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

  Persentase Usulan 
program/Kegiatan 
Kecamatan yang di 
tetapkan Dalam 
RKPD (%) 

75 

  

 
Program  
perencanaan 
pembangunan daerah 

  Persentase Usulan 
program/Kegiatan 
Kecamatan yang di 
tetapkan Dalam 
RKPD (%) 

75 

 

35.000.000 

  

  Pengembangan 
partisipasi 
masyarakat dalam 
perumusan 
program dan 
kebijakan layanan 
publik 

  

Jumlah usulan yang 
diakomodir oleh 
RKPD (kegiatan) 

75 

  

              
31,827,000  

Pengembangan 
partisipasi masyarakat 
dalam perumusan 
program dan kebijakan 
layanan publik 

  

Jumlah usulan yang 
diakomodir oleh RKPD 
(kegiatan) 

72 

  

               
35,000,000  

  

  
Program 
Pengembangan 
Lingkungan 
Sehat 

   Persentase 
Penggunan Air 
Bersih oleh 
masyarakat di 
kecamatan (%) 

  

  

  
Program 
Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

  
 Persentase Penggunan 
Air Bersih oleh 
masyarakat di 
kecamatan (%) 

  

  

  

  

  
Penyuluhan 
menciptakan 
Lingkungan Sehat 

  Jumlah peserta 
mendapatkan 
penyuluhan 
lingkungan sehat 
(Orang) 

77  

  

21.218.000  
Penyuluhan 
menciptakan 
Lingkungan Sehat 

  
Jumlah peserta 
mendapatkan 
penyuluhan lingkungan 
sehat (Orang) 

80  

  

19.250.000  

  

  Program 
pencegahan dini 
dan 
penanggulangan 
korban bencana 
alam 

  Persentase 
Penanganan 
kejadian Bencana 
alam (%) 

30 

  

  

Program pencegahan 
dini dan 
penanggulangan 
korban bencana alam 

  Persentase Penanganan 
kejadian Bencana alam 
(%) 

30 

  

  

  



 
Renja Kec Kutawaringin 2018 

 69  

  Pemantauan dan 
penyebarluasan 
informasi 
potensinbencana 
lam 

  
Frekuensi 
Pemantauan Petnsi 
Bencana Alam 

5 

  

40,000,000 

Pemantauan dan 
penyebarluasan 
informasi 
potensinbencana lam 

  

Frekuensi Pemantauan 
Petnsi Bencana Alam 

4 

  

22,000,000 

  

  Pengadaan tempat 
penampungan 
sementara dan 
evakuasipenduduk 
dari 
ancamankorban 
bencana alam 

 
Jumlah dan jenis 
sarana dan 
prasarana evakuasi 
korban bencana 
alam di Kecamatan 
(Unit) 

3 

 

10.131.500 

Pengadaan tempat 
penampungan 
sementara dan 
evakuasipenduduk dari 
ancamankorban 
bencana alam 

 

Jumlah dan jenis sarana 
dan prasarana evakuasi 
korban bencana alam di 
Kecamatan (Jenis) 

6 

 

15.000.000 

  

  Program 
Pengelolaan 
ruang terbuka 
hijau (RTH) 

  Persentase 
Pengelolaan RTH 
(%) 

70 

   Program Pengelolaan 
ruang terbuka hijau 
(RTH) 

  Persentase Pengelolaan 
RTH (%) 

75 

     

  Pemeliharaan RTH   luas lahan yang 
mendapatkan 
pemeliharaan (M) 

100 
  

30,000,000 
Pemeliharaan RTH   luas lahan yang 

mendapatkan 
pemeliharaan (M) 

100 %, 
340 M2 

  
18,260,000 

  

  
Program 
peningkatan 
keselamatan ibu 
melahirkan dan 
anak 

   Persentase 
Persalinan yang di 
tolong Oleh Tenaga 
Kesehatan yang 
berkompeten skala 
Kecamatan (%) 

85 

  

  
Program peningkatan 
keselamatan ibu 
melahirkan dan anak 

  
 Persentase Persalinan 
yang di tolong Oleh 
Tenaga Kesehatan yang 
berkompeten skala 
Kecamatan (%) 

85 

  

  

  

  
Penyuluhan 
kesehatan bagi ibu 
hamil dari keluarga 
kurang mampu 

  Jumlah ibu hamil 
yang difasilitasi 
untuk persalinan 
oleh tenaga 
kesehatan (Orang) 

110 

  

55,000,000 

Penyuluhan kesehatan 
bagi ibu hamil dari 
keluarga kurang 
mampu 

  
Jumlah ibu hamil yang 
difasilitasi untuk 
persalinan oleh tenaga 
kesehatan (Orang) 

55 

  

24,000,000 

  

     
JUMLAH 2 

                
728,329,000  

    
JUMLAH 2 

                
602,060,000  
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JUMLAH 1 DAN 2 

             
1,203,163,984  

    
JUMLAH 1 DAN 2 

              
1,197,023,241  
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kutawaringin Tahun 2018 merupakan 

rencana kerja tahunan penjabaran dari arah dan tujuan Rencana Pembangunan 

jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (RENJA) 

Kecamatan Kutawaringin Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan 

tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2018.  

Dalam konteks  pemerintahan diwilayah Kecamatan kaitannya dengan 

perencanaan pembangunan Kecamatan Kutawaringin dituntut untuk mampu menggali 

dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan 

tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era 

globalisasi, Kecamatan Kutawaringin dituntut untuk siap dan sanggup menyusun 

suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat. Proses penyusunan Renja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2018 

didasarkan kepada arah dan tujuan Rencana Pembangunan jangka Menengah 

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program 

prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kecamatan Kutawaringin (Ranwal RKPD) Tahun 2018, agar di 

dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen 

perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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BAB III 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN, TARGET,  

STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1.Visi dan Misi SKPD 

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi 

pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipasif, 

inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang 

keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan 

Kutawaringin 

Visi Misi Kecamatan Kutawaringin tahunn 2018 mengacu kepada Rencana 

Strategis Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 yang 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

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

RPJMD yaitu Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, 

Melalui Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan 

Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan. Visi tersebut dijabarkan ke 

dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan yaitu : 

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan. 

2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan. 

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata ruang 

wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan. 

4. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif. 

5. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup 

6. Meningkatkan Kemandirian Desa 

7. Meningkatkan Reformasi Birokrasi 

8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban Wilayah. 

9. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 

Perwujudan Visi dan Misi tersebut akan dibangun untuk membantu bahu 

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

sareundeuk, saigel,  sabobot sapihanean, rempug jukung sauyunan, rampak gawe 

babarengan yang mengandung arti  silih asah, silih asuh, silih asih sareng silih wawangi. 

Kinerja pemerintahan dan kehidupan masyarakat harus dilandasi oleh semangat 

“Sabilulungan” yang identik dengan nyantri, nyunda, nyantana, nyantika, nyakola dan 

sikap yang luhur, luhung, parigel, gesit binangkit. melalui filosofi nilai luhur budaya sunda 

ini, menjadikan energi kolektif luar biasa yang secara konstektual dapat terwujud dalam 

bentuk kerjasama warga dengan pemerintah atau tumbuhnya sinergitas antara peran 
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pemerintah dengan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan berbagai isu dan 

permasalahan. 

Untuk bisa mewujudkan rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung 

yang mengacu pada Visi dan Misinya, maka Kecamatan Kutawaringin mempunyai Visi 

“Terwujudnya Masyarakat Kutawaringin Yang Maju Berdaya Saing Dan Sejahtera 

Melalui Peningkatan Pelayanan Publik Berlandaskan Kebersamaan dan Kegotong 

Royongan”. 

 

Penjabaran makna dari Visi Kecamatan Kutawaringin adalah sebagai berikut : 

 

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

berkembang melalui persaingan dalam berbagai sektor sehingga taraf hidup sejahtera 

dapat tercapai. 

2. Pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas kan kuantitas Sumberdaya manusia 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sehingga reformasi birokrasi terwujud 

secara berkesinambungan. 

3. Kebersamaan dan Kegotongroyongan adalah meningkatkan kinerja pemerintahan 

dalam Pembangunan kehidupan masyarakat yang harus dilandasi oleh semangat 

“Sabilulungan” melalui kerjasama warga dengan pemerintah atau tumbuhnya 

sinergitas antara peran pemerintah dengan partisipasi aktif masyarakat dalam 

menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan . 

 

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan 

efisiensinya perencanaan pembangunan yang profesional maka rumusan Misi 

Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut 

: 

1) Meningkatkan kualitas pelayanan prima ; 

2) Meningkatkan keberdayaan pemerintah dan lembaga masyarkat Desa ; 

3) Memantapkan kebersamaan dan kegotongroyongan. 

Visi tersebut dilatarbelakangi dengan kondisi geografis Kecamatan Kutawaringin 

yang memiliki wilayah yang cukup luas dan permasalahan IPM yang masih Rendah, hal 

ini dikarenakan juga Kecamatan Kutawaringin  merupakan Kecamatan Pemekaran dari 

Kecamatan Soreang sebagai Kecamatan induk. Kecamatan Kutawaringin berbatasan 

langsung dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi sehingga kedudukannya 

sebagai daerah penyangga Ibukota Kabupaten  secara langsung. Selain itu, wilayah 

Kecamatan Kutawaringin merupakan wilayah yang diperuntukan sebagai daerah 
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pengembangan industri non polutif, pemerintahan, niaga dan pemukiman menuntut 

adanya pelayanan masyarakat yang lebih baik. 

Keterkaitan Visi dan Misi Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dengan 

 Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. 

 

Visi Pemerintah Kabupaten Bandung 
Tahun 2016 – 2021 

“Memantapkan Kabupaten Bandung yang 
maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui 
Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan 
Pemantapan Pembangunan Perdesaan 
Berlandaskan Religius Kultural dan 
Berwawasan Lingkungan” 

 Visi KECAMATN KUTAWARINGIN 
Kabupaten Bandung tahun 2016 – 
2021 

“Terwujudnya Masyarakat Kutawaringin 
Yang Maju Berdaya Saing Dan Sejahtera 
Melalui Peningkatan Pelayanan Publik 
Berlandaskan Kebersamaan dan 
Kegotong Royongan” 

 

 

Misi  Misi 

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan 
pendidikan. 

2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas 
pelayanan kesehatan. 

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar 
yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta 
memperhatikan aspek kebencanaan. 

4. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang 
memiliki keunggulan kompetitif. 

5. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup 
6. Meningkatkan Kemandirian Desa 
7. Meningkatkan Reformasi Birokrasi 
8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban 

Wilayah. 
9. Meningkatkan kesejahteraan sosial 

masyarakat. 

1. Meningkatkan kualitas 

pelayanan prima ; 

2. Meningkatkan keberdayaan 

pemerintah dan lembaga 

masyarkat Desa ; 

3. Memantapkan kebersamaan 

dan kegotongroyongan. 

 

 

3.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan dan target Jangka 
Menengah Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. 

 

3.2.1. Tujuan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut 
: 

 

1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan berkualitas serta meningkatkan 

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

masyarakat 

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur dasar yang tahan terhadap 

bencana serta mewujudkan keserasian pembangunan dengan tata ruang wilayah 

4. Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya 

optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah 

5. Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya 

dukung lingkungan, daya tampung lingkungan 

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan wilayah 

7. Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik 

8. Meningkatkan kemanan dan ketertiban wilayah sejalan dengan tujuan untuk 

menciptakan stabilitas keamanan wilayah dalam mendukung pembangunan wilayah 

9. Meningkatkan kesejahteraan sosial masayrakat memiliki kaitan erat  dengan upaya 

untuk mencapai tujuan menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang 

berdayasaing 

 

3.2.2. Sasaran Kecamatan Kutawaringin Bandung adalah sebagai berikut : 

 

1. Meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah 

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

dan pendidikan non formal 

3. Meningkatnya drajat kesehatan penduduk sejalan dengan upaya membangun 

keluarga berencana dan keluarga sejahtera 

4. Meningkatnya kesadaran penduduk untuk menerapkan perilaku hidup bersih 

5. Berkurangnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

6. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan 

7. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah 

8. Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik  

9. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 

10. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 

11. Meningkatnya kemanan dan ketertiban masyarakat 

12. Meningkatkan peran serta masayrakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban 

masyarakat 

13. Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan 

sarana dan prasarana transportasi 

14. Meningkatnya resiliensi wilayah terhadap resiko bencana 

15. Meningkatnya aksesbilitas, kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber air 

16. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan 

kerusakan lingkungan 
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17. Terselenggaranya konservasi sumber daya alam 

18. Meningkatnya transaksi pada  sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten 

Bandung 

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

produk unggulan 

20. Tercapainya Kondisi Ketahanan Pangan 

 

3.2.3. Indikator Sasaran kecamatan Kutawaringin adalah sebagai berikut : 

 

1. Angka Partisipasi Murni  Pendidikan Anak Usia Dini 

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

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

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

5. Persentase penyelenggaraan promosi kesehatan 

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

7. Jumlah desa swasembada/ cepat berkembang 

8. Jumlah desa swakarya/ desa berkembang 

9. Persentase pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan 

tingkat kecamatan 

10. Cakupan Penerbitan KK dan KTP Lingkup Kecamatan tahun berkenaan 

11. Persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan 

12. Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap program 

pada dokumen anggaran 

13. Persentase Penegakan Perda 

14. Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik 

15. Rata-rata persentase jalan mantap (baik dan sedang) 

16. Akses aman terhadap air bersih 

17. Persentase korban bencana yang tertangani 

18. Persentase volume sampah yang dapat dikelola pemerintah 

19. Presentase  Pengelolaan ruang terbuka hijau 

20. Jumlah PKL yang terdata dan di bina di kecamatan 

21. Persentase ketersediaan pangan utama (Skor PPH Ketersediaan) 

 

3.2.4 Strategis Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung 

 

1. Menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini 

2. Meningkatkan pengenalan serta menanamkan budaya sunda sejak dini 

3. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan rekreasi 
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4. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan 

5. Meningkatkan Angka Harapan Hidup Penduduk 

6. Meningkatkan pemberdayaan perempuan sebagai aktor kunci dalam pembangunan 

keluarga 

7. Meningkatkan kegiatan pembinaan masyarakat mengenai pola hidup bersih 

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

9. Membangun desa percontohan 

10. Melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah dan memberlakukan sistem reward 

and punishment 

11. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 

12. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 

13. Optimalisasi akurasi dan ketepatan waktu perencanaan pembangunan 

14. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah 

15. Meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan 

16. Meningkatkan implemetasi norma-norma religius dalam kehidupan bermasyarakat 

17. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan jalan 

18. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih 

19. Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana 

20. Meningkatkan kesadaran masayrakat untuk berpartisipasi langsung dalam mengawasi 

pencemaran dan kerusakan lingkungan 

21. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau 

22. Mengembangkan aglomerasi perdagangan 

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

ekonomi kreati 

24. Meningkatkan ketahanan pangan 

 

3.2.5.Kebijakan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung 

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

dan dunia usaha 

2. Penyelenggaraan pendidikan bahasa dan budaya sunda pada setiap jenjang 

pendidikan 

3. Peningkatan atlet berprestasi di ajang PON dan PORDA 

4. Peningkatan peranan pemuda pelopor dalam berbagai bidang pembangunan 

5. Peningkatan kualitas asupan gizi masyarakat 

6. Peningkatan emansipasi perempuan di sektor- ektor pemerintahan 

7. Meningkatkan jumlah penyelenggaraan penyuluhan terhadap masyarakat melalui pola 

perilaku hidup bersih 

8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan Masalah 

Kesejahteraan Sosial 
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9. Pengembangan desa mandiri percontohan 

10. Penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah 

11. Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan 

12. Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi 

13. Mengoptimlakan kesesuai program yang direncanakan dengan yang dianggarkan 

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

15. Meningkatkan jumlah masayarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan 

kebangsaan. 

16. Meningkatkan kehidupan beragama dalam kehidupan masayrakat 

17. Meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 

18. Peningkatan aksesibilitas seluruh wilayah Kabupaten Bandung 

19. Meningkatkan ketersediaan air bersih yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten 

Bandung 

20. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan dampak bencana 

21. Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup 

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

dan dunia usaha 

23. Penataan dan pemberdayaan PKL 

24. Pengembangan komunitas dan penguatan kelembagaan 

25. Pemantapan dan kemandirian pangan 
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Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran, Indikator Sasaran, 
Strategi dan Kebijakan  selama satu tahun kedepan maka kami sajikan tabel sebagai 
berikut: 

 

Misi 1:  “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima” 

 

No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Strategi Kebijakan 

 Meningkatkan 
ketersediaan layanan 
pendidikan 
berkualitas serta 
meningkatkan 
partisipasi 
masyarakat dalam 
bidang pendidikan 

Meningkatnya 
jumlah penduduk 
yang bersekolah 

Meningkatnya 
kompetensi 
penduduk 

melalui 
penguasaan 

budaya lokal, 
olah raga, dan 

pendidikan non 
formal 

Angka Partisipasi 
Murni  Pendidikan 

Anak Usia Dini 

Menyelenggarakan 
pendidikan Anak 

Usia Dini 

Perluasan 
penyelenggaraan 
pendidikan anak 
usia dini yang 
dikelola oleh 
masyarkat dan 
dunia usaha 

Jumlah Sarana dan 
Penyelenggaraan 
Seni dan Budaya 

(Unit Sarana) 

Meningkatkan 
pengenalan serta 

menanamkan 
budaya sunda sejak 

dini 

Penyelenggaraan 
pendidikan bahasa 
dan budaya sunda 
pada setiap jenjang 
pendidikan 

Jumlah  atlet yang 
berprestasi di 

tingkat Provinsi 

Meningkatkan 
pembinaan olah 
raga prestasi dan 

rekreasi 

Peningkatan atlet 
berprestasi di ajang 
PON dan PORDA 

    Meningkatkan 
partisipasi pemuda 

dalam 
pembangunan 

Peningkatan 
peranan pemuda 
pelopor dalam 
berbagai bidang 
pembangunan 
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No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Strategi Kebijakan 

 Meningkatkan 
pelayanan kesehatan 
serta meningkatkan 
derajat kesehatan 

masyarakat 

Meningkatnya 
drajat kesehatan 
penduduk sejalan 

dengan upaya 
membangun 

keluarga 
berencana dan 

keluarga 
sejahtera 

AHH, AKB, 
Cakupan pasangan 
usia subur peserta 

KB Aktif 

Meningkatkan 
Angka Harapan 

Hidup Penduduk 

Peningkatan 
kualitas asupan gizi 

masyarakat 

Persentase 
penyelenggaraan 

promosi 
kesehatan 

Meningkatkan 
pemberdayaan 

perempuan sebagai 
aktor kunci dalam 

pembangunan 
keluarga 

Peningkatan 
emansipasi 

perempuan di 
sektor- ektor 

pemerintahan 

Meningkatkan 
kegiatan pembinaan 

masyarakat 
mengenai pola 

hidup bersih 

Meningkatkan 
kegiatan 

pembinaan 
masyarakat 

mengenai pola 
hidup bersih 

No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Strategi Kebijakan 

 Meningkatkan 
ketersediaan dan 

kualitas Infrastruktur 
dasar yang tahan 
terhadap bencana 
serta mewujudkan 

keserasian 
pembangunan 

dengan tata ruang 
wilayah 

Meningkatnya 
aksesbilitas, 

kapasitas dan 
keselamatan 

terhadap 
pelayanan sarana 

dan prasarana 
transportasi 

Rata-rata 
persentase jalan 

mantap (baik dan 
sedang) 

Meningkatkan 
kualitas dan 

kapasitas jaringan 
jalan 

Peningkatan 
aksesibilitas 

seluruh wilayah 
Kabupaten 
Bandung 

Meningkatnya 
aksesbilitas, 

kapasitas dan 
kualitas 

infrastruktur 
sumber air 

Akses aman 
terhadap air 

bersih 

Meningkatkan 
cakupan pelayanan 

air bersih 

Meningkatkan 
ketersediaan air 

bersih yang 
menjangkau 

seluruh wilayah 
Kabupaten 
Bandung 

Meningkatnya 
resiliensi wilayah 
terhadap resiko 

bencana 

Persentase korban 
bencana yang 

tertangani 

Meningkatkan 
upaya mitigasi dan 
adaptasi terhadap 

bencana 

Peningkatan upaya 
pencegahan 

terjadinya bencana 
dan dampak 

bencana 
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No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Strategi Kebijakan 

 Meningkatkan daya 
saing perekonomian 
Kabupaten Bandung 

sebagai upaya 
optimalisasi 

kontribusi sektor 
ekonomi terhadap 

pembangunan 
daerah 

Meningkatnya 
transaksi pada  

sektor 
perdagangan dan 
jasa di Kabupaten 

Bandung 

 Mengembangkan 
sentra dan klaster 

pengembangan 
UMKM-IKM 

unggulan berbasis 
ekonomi kreatif 

Penataan dan 
pemberdayaan PKL 

Meningkatkan 
kapasitas, 

kapabilitas serta 
produktivitas 

UMKM-IKM dan 
kualitas produk 

unggulan 

 Pengembangan 
komunitas dan 

penguatan 
kelembagaan 

Tercapainya 
Kondisi 

Ketahanan 
Pangan 

Persentase 
ketersediaan 

pangan utama 
(Skor PPH 

Ketersediaan) 

Meningkatkan 
ketahanan pangan 

Pemantapan dan 
kemandirian 

pangan 
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No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Strategi Kebijakan 

 Meningkatkan 
kinerja aparatur dan 

kelembagaan 
penyelenggara 

pelayanan publik 

Meningkatkan 
kinerja aparatur 

dan kelembagaan 
penyelenggara 

pelayanan publik 

Meningkatkan 
kinerja aparatur 

dan kelembagaan 
penyelenggara 

pelayanan publik 

Melakukan evaluasi 
kinerja aparatur 
pemerintah dan 
memberlakukan 

sistem reward and 
punishment 

Penyelenggaraan 
penilaian terhadap 

kinerja aparatur 
pemerintah daerah 

 Meningkatkan 
efisiensi 

pelayanan 
administrasi 

publik 

Cakupan 
Penerbitan KK dan 

KTP Lingkup 
Kecamatan tahun 

berkenaan 

Meningkatkan 
kualitas pelayanan 

publik 

Peningkatan 
pelayanan 
pencatatan 
administrasi 

kependudukan 

 Meningkatnya 
kapasitas dan 
akuntabilitas 
pengelolaan 

keuangan dan 
aset daerah 

Persentase 
capaian Retribusi 
Kecamatan pada 
tahun berkenaan 

Meningkatkan 
akuntabilitas 
pengelolaan 

keuangan daerah 

Optimalisasi 
pendapatan 
daerah yang 

bersumber dari 
pajak dan retribusi 

 

No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Strategi Kebijakan 

 Meningkatkan 
kesejahteraan sosial 
masayrakat memiliki 
kaitan erat  dengan 

upaya untuk 
mencapai tujuan 

menciptakan sumber 
daya manusia 

Kabupaten Bandung 
yang berdayasaing 

Berkurangnya 
jumlah 

penyandang 
masalah 

kesejahteraan 
sosial (PMKS) 

Rata- Rata PMKS 
yang ditangani 

dan mampu 
berinteraksi sosial 

Meningkatkan 
upaya perlindungan, 

rehabilitasi, dan 
pemberdayaan 

sosial bagi PMKS 

Meningkatkan 
partisipasi 

masyarakat dalam 
upaya pengentasan 

Masalah 
Kesejahteraan 

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

No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Strategi Kebijakan 

 Menciptakan 
lingkungan yang 

serasi dan seimbang 
dengan 

memperhatikan daya 
dukung lingkungan, 

daya tampung 
lingkungan 

Meningkatnya 
pengawasan dan 

pengendalian 
terhadap 

pencemaran dan 
kerusakan 
lingkungan 

Persentase 
volume sampah 

yang dapat 
dikelola 

pemerintah 

Meningkatkan 
kesadaran 

masayrakat untuk 
berpartisipasi 

langsung dalam 
mengawasi 

pencemaran dan 
kerusakan 
lingkungan 

Peningkatan 
pembinaan 

masyarakat terkait 
pengelolaan 

lingkungan hidup 

Terselenggaranya 
konservasi sumber 

daya alam 

 Meningkatkan 
ketersediaan ruang 

terbuka hijau 

Peningkatan 
ketersediaan ruang 
terbuka hijau yang 

dikelola 
pemerintah, 

masyarakat dan 
dunia usaha 

No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Strategi Kebijakan 

 Meningkatkan 
kemanan dan 

ketertiban wilayah 
sejalan dengan 
tujuan untuk 
menciptakan 

stabilitas keamanan 
wilayah dalam 

mendukung 
pembangunan 

wilayah 

Meningkatnya 
kemanan dan 

ketertiban 
masyarakat 

Persentase 
Penegakan Perda 

Meningkatkan 
kepatuhan 
masyarakat 

terhadap Peraturan 
Daerah 

Pencegahan tindak 
kriminal melalui 

sosialisasi 
kewaspadaan dini/ 

deteksi dini 

Meningkatkan 
peran serta 

masayrakat dalam 
menjaga 

keamanan dan 
ketertiban 

masyarakat 

Persentase 
peningkatan 
jumlah 
masyarakat yang 
mengikuti 
pendidikan politik 

 

Meningkatkan 
pemahaman 

tentang wawasan 
kebangsaan 

Meningkatkan 
jumlah 

masayarakat yang 
mengikuti 

sosialisasi tentang 
wawasan 

kebangsaan 

Meningkatkan 
implemetasi norma-

norma religius 
dalam kehidupan 

bermasyarakat 

Meningkatkan 
kehidupan 

beragama dalam 
kehidupan 
masayrakat 

 Meningkatkan 
toleransi dan 

kerukunan dalam 
kehidupan 
beragama 
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Misi 3 : “Memantapkan kebersamaan dan kegotongroyongan” 
 

No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Strategi Kebijakan 

 Meningkatkan 
kinerja aparatur dan 

kelembagaan 
penyelenggara 

pelayanan publik 

Meningkatnya 
Kualitas 

Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

Persentase 
kesesuaian 

program pada 
dokumen 

perencanaan 
terhadap program 

pada dokumen 
anggaran 

Optimalisasi akurasi 
dan ketepatan 
waktu perencanaan 
pembangunan  

Mengoptimlakan 
kesesuai program 
yang direncanakan 
dengan yang 
dianggarkan 

 Meningkatkan 
partisipasi 

masyarakat desa 
dalam pembangunan 

wilayah 

Meningkatnya 
pemberdayaan 

masyarakat 
perdesaan 

Jumlah desa 
swasembada/ 

cepat berkembang 

Membangun desa 
percontohan 

Pengembangan 
desa mandiri 
percontohan 

   Jumlah desa 
swakarya/ desa 
berkembang 
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4. Program dan Kegiatan 

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

Kebijakan maupum program Kecamatan Kutawaringin yang secara langsung maupun 

tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. 

Program/kegiatan Kecamatan Kutawaringin yang akan dilaksanakan yang merupakan 

bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Bandung yang berisi program prioritas 

terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut. 

Kecamatan Kutawaringin merupakan salah satu Kecamatan dari 31 Kecamatan 

di Kabupaten Bandung yang merupakan perangkat pemerintah daerah dalam 

melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati, dengan azas yang digunakan 

adalah teritorial. Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Kutawaringin tidak memiliki 

kegiatan dan program yang menyangkut lintas SKPD, lintas pelaku dan lintas wilayah. 

Memperhatikan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 Kecamatan 

Kutawaringin, maka pelaksanaan kinerja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2018 

direncanakan ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya 

diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja 

Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program). 

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

indikatif pada Kecamatan Kutawaringin Tahun 2018 dapat dilihat pada Uraian sebagai 

berikut : 

4.1. Belanja Tidak Langsung 

Belanja Pegawai (Gaji, TPP dan Mamin Pegawai) sebesar Rp 1.579.820.183,59 serta 
Belanja Langsung Rp. 1,469,500,000,- 

 

4.2. Belanja Langsung Disetiap SKPD 

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 190.107.888  

Penyediaan jasa surat menyurat 
                           

5,000,000  

Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik 
                         

34,000,000  

Penyediaan jasa kebersihan kantor 
                         

21,300,000  

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
                           

5,000,000  



86 
 

Penyediaan alat tulis kantor 
                     

12,084,913  

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
                         

17,040,475  

Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan 
kantor 

                           
5,000,000  

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
         

20,000,000  

Penyediaan peralatan rumah tangga 3,500,000                           

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan 

                           
1,000,000  

Penyediaan makan dan minuman 
                         

14,682,500  

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 
                         

28,500,000  

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 17,000,000                    

Penunjang hari-hari bersejarah           7.700.000                

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 6.000.000 

Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 357.355.353  

Pengadaan peralatan rumah jabatan / rumah dinas 
                         

10,000,000  

Pengadaan meubelair  
                         

15,000,000  

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
                         

65,000,000  

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
                         

25,000,000  

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 
                       

247,355,353  

Program Disiplin Aparatur 27.000.000  

Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya 
                         

13,500,000  

Pengadaan pakain Korpri                            0  
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Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 
                         

13,500,000  

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 
capaian kinerja dan keuangan 

20.500.000  

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

                         
12,000,000  

Penyusunan laporan keuangan semesteran 
          

2,500,000  

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 
                           

3,000,000  

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
                           

3,000,000  

 

 

 

                       
594,963,241 

 

  

Program Pemberdayaan Pakir Miskin,Komunitas Adat 
Terpencil (KAT) dan Penyabdang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) Lainnya  

  

Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 

13,000,000 

Program Penataan Administrasi Kependudukan   

Peningkatan pelayana publik dalam bidang kependudukan 15,000,000 

Program Pendidikan Anak Usia Dini  

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 19,250,000 

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

 

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 20,000,000 

Bimbingan Teknis Persampahan 20.000.000 

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan   

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 15,000,000 

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan 
tindak criminal 
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Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik 
pencegahan kejahatan 

                         
13,050,000  

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan 
siskamswakarsa di daerah 

                         
25,200,000  

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 
Kompetitif Usaha Kecil Menengah 

14.750.000 

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan   

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 13,000,000 

Program peningkatan peran serta kepemudaan   

Pembinaan Organisasi kepemudaan 15,000,000 

Program pengembangan wawasan kebangsaan  

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan 
beragama 

                         
60,000,000  

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur 
budaya bangsa 

                         
10,000,000  

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan 
keuangan daerah 

  

Intensifikasi dan eksistensi sumber-sumber pendapatan daerah 
                         

8,000,000  

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa   

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen 
pemerintahan desa 

                         
41,000,000  

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 
dalam pembangunan 

  

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 
                         

73,500,000  

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan   

Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha 
ekonomi produktif 

14,300,000 

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga   

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 15,000,000 

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 12,500,000 
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Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 

  

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 51,000,000 

Program Pengembangan Lingkungan Sehat  

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 19,250,000 

Program  perencanaan pembangunan daerah   

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan 
program dan kebijakan layanan public 

                         
35,000,000  

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 
bencana alam 

  

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana 
Alam 

22,000,000 

Pengadaan Tempat Penampungan Sementara dan Evakuasi 
Penduduk dari Ancaman Bencana Alam 

15.000.000 

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)   

Pemeliharaan RTH 18.260.000 

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan 
anak 

  

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang 
mampu 

24,000,000 

 594,963,241 

 602,060,000 

JUMLAH                                                                                                                

 

1.197.023.241 
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Untuk lebih lengkapnya perencanaan program dan kegiatan akan  kami sampaikan dalam 

rumusan rencana program kegiatan dan pagu anggaran tahun 2018 dalam table berikut 

dibawah ini : 
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Tabel. 3.1 

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 

KABUPATEN BANDUNG 

KECAMATAN KUTAWARINGIN 

 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

/Kegiatan 

                                               Rencana Tahun 2018 
(Tahun Rencana) 

  Catat
an 

Penti
ng 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2019 

Lokasi 
Target Capaian 

Kinerja 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

Sumber 
Dana 

Target 
Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

1 2 3 4 5  6  7 8 9  10  

Belanja Rutin                      

x xx xx 1  

 
Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Prosentase 
pemenuhan 
operasional 
perkantoran 

  100 % 
                   

197,800,000 
    

 

100% 

               
206,457,291 

x xx xx 1 1 
Penyediaan jasa surat 
menyurat 

Jumlah 
pembuatan surat 

Kecamatan 
Kutawaringin 

2000 Buah 5,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 

2200 
Buah 

5,000,000 
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keluar dan surat 
masuk 

x xx xx 1 2 

Penyediaan jasa komunikasi, 
sumber daya air dan listrik 

Jumlah 
Penyediaan 
listrik, air 
minum/air 
bersih 
telekomunikasi 
dan internet 

 

Kecamatan 
Kutawaringin 

12 Bulan 34,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 12 Bulan 34,000,000 

x xx xx 1 8 
Penyediaan jasa kebersihan 
kantor 

Jumlah petugas 
kebersihan  

Kecamatan 
Kutawaringin 

24 OB 21,300,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 24 OB 21,300,000 

x xx xx 1 9 

Penyediaan jasa perbaikan 
peralatan kerja 

Jumlah 
penyediaan jasa 
service 
perbaikan 
peralatan kantor 
dan pengadaan 
suku cadang 

Kecamatan 
Kutawaringin 

5 Unit 
                        

5,000,000  
APBD 

Kabupaten 
SKPD 5 Unit 5,000,000 

x xx xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor 
Penyediaan alat 
tulis kantor 

Kecamatan 
Kutawaringin 

5 Jenis 14,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 5 Jenis 14,000,000 

x xx xx 1 11 
Penyediaan barang cetakan 
dan penggandaan 

Jumlah 
penyediaan 

Kecamatan 
Kutawaringin 

100000 Lembar 
                      

17,500,000  
APBD 

Kabupaten 
SKPD 

10000 
Lembar 

19,157,291 
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bahan cetakan 
dan 
penggandaan 

x xx xx 1 12 
Penyediaan komponen 
instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor 

Jumlah 
penyediaan alat-
alat listrik dan 
elektronik 

Kecamatan 
Kutawaringin 

5 Jenis 
                        

5,000,000  
APBD 

Kabupaten 
SKPD 5 Jenis 5,000,000 

x xx xx 1 13 
Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor 

Jumlah 
peralatandan 
perlengkapan 
kantor 

Kecamatan 
Kutawaringin 

4 Unit 
   

20,000,000  
APBD 

Kabupaten 
SKPD 4 Unit 23,000,000 

x xx xx 1 14 
Penyediaan peralatan rumah 
tangga 

Jumlah 
penyedaiaan 
peralatan rumah 
tangga 

Kecamatan 
Kutawaringin 

2 Jenis 
                        

3,500,000  
APBD 

Kabupaten 
SKPD 2 Jenis 3,500,000 

x xx xx 1 15 
Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan perundang - 
undangan 

Jumlah 
penyediaan 
bahan bacaan 

Kecamatan 
Kutawaringin 

2 Jenis 1,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 2 Jenis 1,000,000 

x xx xx 1 17 

Penyediaan makanan dan 
minuman 

Jumlah 
penyediaan 
makanan dan 
minuman harian 

Kecamatan 
Kutawaringin 

4920 HOK 20,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 

4920 
HOK 

21,000,000 
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pegawai, rapat 
dan tamu 

x xx xx 1 18 

Rapat-rapat kordinasi dan 
konsultasi ke luar daerah 

Jumlah pegawai 
memenuhi 
undangn tingkat 
tingkat provinsi, 
luar kab dalam 
provinsi dan 
ibukota negara 
serta provinsi 
Jabar 

Kecamatan 
Kutawaringin 

24 HOK 28,500,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 20 HOK 28,500,000 

x xx xx 1 20 

Rapat - rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Dalam Daerah 

Jumlah Pegawai 
yang memenuhi 
undangan dan 
kunjungan kerj 
ke dalam wilayah 
Kab Bandung 

Kecamatan 
Kutawaringin 

65 HOK 17,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 65HOK 20,000,000 

x xx xx 1 22 

Penunjang perayaan Hari-Hari 
Bersejarah 

Jumlah 
keikutsertaan 
pegawai dalam 
peringatan hari 
besar daerah 
dan nasional 

Kecamatan 
Kutawaringin 

2 Kali 6,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 2 Kali 6,000,000 
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x xx xx 2 

 

Program peningkatan sarana 
dan prasarana aparatur 

Prosentase 
pemenuhan 
sarana dan 
prasarana 
penunjang 
aparatur 

  100 % 212,343,530    100% 238,214,486 

x xx xx 2 8 
Pengadaan peralatan rumah 
jabatan/dinas 

Jumlah 
perlengkapan 
rumah dinas 

Kecamatan 
Kutawaringin 

5 Jenis 10,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 5 Jenis 10,000,000 

x xx xx 2 10 

Pengadaan mebeuler Jumlah 
pengadaan 
mebelair pada 
rumah dinas 

Kecamatan 
Kutawaringin 

3 Jenis 10,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 3 Jenis 15,000,000 

x xx xx 2 22 

Pemeliharaan rutin/berkala 
gedung kantor 

Jumlah 
pemeliharaan 
gedung dan 
halaman kantor 
(Paket) 

Kecamatan 
Kutawaringin 

1 Jenis 65,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 1 Paket 25,000,000 

x xx xx 2 24 
Pemeliharaan rutin/berkala 
kendaraan dinas/operasional 

Jumlah 
Pemeliharaan 
kendaraan roda 

Kecamatan 
Kutawaringin 

10 Unit 25,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 10 Unit 45,000,000 
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empat dan roda 
dua 

x xx xx 2 42 

Rehabilitasi sedang/berat 
gedung kantor 

Jumlah 
Rehabilitasi 
sedang/berat 
gedung kantor 

Kecamatan 
Kutawaringin 

1 Paket 102,343,530 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 1 Paket 143,214,486 

x xx xx 3   
Program peningkatan disiplin 
aparatur 

Prosentase 
penunjang kerja 
aparatur 

  100 % 27,000,000   100% 30,388,738 

x xx xx 3 2 
Pengadaan pakaian dinas 
beserta perlengkapannya 

Jumlah 
penyediaan 
pakaian dinas 

Kecamatan 
Kutawaringin 

30 Stel 13,500,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 24 Stel 12,003,629 

x xx xx 3 4 Pengadaan pakaian KORPRI 
Jumlah 
penyediaan 
pakaian Korpri 

Kecamatan 
Kutawaringin 

30 Stel  
APBD 

Kabupaten 
SKPD 30 Stel 4,500,000 

x xx xx 3 5 
Pengadaan pakaian khusus 
hari-hari tertentu 

Jumlah 
penyediaan 
pakaian olah 
raga/batik 

Kecamatan 
Kutawaringin 

30 Stel 13,500,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 30 Stel 13,885,109 
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x xx xx 6   

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian kinerja 
dan keuangan  

Prosentase 
ketersusunan 
pelaporan 
capaian kinerja 
dan keuangan 

  100 % 
                      

20,500,000  
    100 % 23,635,685 

x xx xx 6 1 
Penyusunan laporan capaian 
kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

Jumlah 
Dokumen LAKIP, 
Laporan 
Tahunan, Renja, 
laporan 
Triwulan, 
Renstra, LKPJ 
Bupati, LPPD 

Kecamatan 
Kutawaringin 

20 Buku 12,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 20 Buku 14,447,267 

x xx xx 6 2 
Penyusunan laporan 
keuangan semesteran 

Jumlah 
Dokumen 
laporan 
keuangan 
semesteran I dan 
semester II 

Kecamatan 
Kutawaringin 

8 Buku 2,500,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 8 Buku 3,188,418 

x xx 6  3 
Penyusunan pelaporan 
prognosis realisasi anggaran 

Jumlah 
Dokumen 
Laporan 
prognosis 
realisasi 
anggaran 

Kecamatan 
Kutawaringin 

35 Buku 3,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 35 Buku 3,000,000 
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x xx 6  4 
Penyusunan pelaporan 
keuangan akhir tahun 

Jumlah 
Dokumen 
laporan 
keuangan akhir 
tahun 

Kecamatan 
Kutawaringin 

12 Buku 3,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 12Buku 3,000,000 

         Jumlah Belanja Renja Rutin         457,643,530    498,696,200 

                             

 
 

    
Belanja 
Renja  

              

6     Kewilayahan                   

6 0    Kewilayahan                   

6 0 1   Kecamatan          

6 0 1 15  
Program Pendidikan Anak 
Usia Dini 

    20,000,000    34,636,350 

6 0 1 15 65 
Publikasi dan Sosialisasi 
Pendidikan Anak Usia Dini 

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
Sosialisasi PAUD 

Kecamatan 
Kutawaringin 

55 Orang 20,000,000     44 Orang 34,636,350 

6 0 1 15  

Program Penataan 
Administrasi Kependudukan 

Cakupan 
penerbitan KK 
dan KTP Lingkup 
Kecamatan 

  867 % 27,000,000     867.00% 21,854,540 
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1 10 1 15 8 

Peningkatan pelayanan publik 
dalam bidang kependudukan 

Jumlah Aparatur 
Desa yang 
mendapat 
pembinaan 

Kecamatan 
Kutawaringin 

77 Orang 27,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 33 Orang 21,854,540 

6 0 1 15   

Program Peningkatan 
Keberdayaan Masyarakat 
Pedesaan 

persentase 
lembaga dan 
organisasi 
masyarakat 
yang terlibat 
dalam 
pembangunan 
tingkat 
kecamatan 

  50 % 15,000,000   50% 21,854,540 

6 0 1 15 1 
Pemberdayaan Lembaga dan 
Organisasi Masyarakat 
Perdesaan 

Jumlah peserta 
yang mendapat 
pemberdayaan 

Kecamatan 
Kutawaringin 

100 Orang 15,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 

100 
Orang 

21,854,540 

6 0  1 15   

Program Pemberdayaan 
Fakir Miskin,Komunitas Adat 
Terpencil (KAT) dan 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Lainnya  

         13,000,000       21.854.540  
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6 0 1 15 5 
Pelatihan Keterampilan bagi 
penyandang masalah 
kesejahteraan sosial 

Jumlah PMKS 
yang mendapat 
Pelatihan 

Kecamatan 
Kutawaringin 

50 Orang 13.000.000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 50 Orang 21.854.540 

6 0 1 15   
Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

Cakupan 
pelayanan 
sampah skala 
kecamatan 

    40,000,000    54,636,350 

6 0 1 15 2 
Penyediaan prasarana dan 
sarana pengelolaan 
persampahan 

Jumlah sarana 
dan prasarana 
persampahan 

Kecamatan 
Kutawaringin 

3 Unit 20,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 0  

6 0 1 15 6 
Bimbingan Teknis 
Persampahan 

Jumlah Peserta 
Bimbingan 
Teknis 
Persampahan  

Kecamatan 
Kutawaringin  

77  Orang  20.000.000  
APBD 

Kabupaten 
SKPD 

 77 
Orang68
335 

  

6 0 1 16  

Program peningkatan peran 
serta kepemudaan 

Frekuensi 
Penyuluhan 
Terhadap 
Pemuda Tingkat 
Kecamatan 

  2 Kali 15,000,000   2 Kali 27,318,175 

6 0 1 16 1 
Pembinaan Organisasi 
kepemudaan 

Jumlah peserta 
pembinaan 
pemuda 

Kecamatan 
Kutawaringin 

66 Orang 15,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 66 Orang 27,318,175 
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6 0 1 16   

Program pemeliharaan 
kantrantibmas dan 
pencegahan tindak kriminal 

Prosentase 
masyarakat 
yang mengikuti 
sosialisasi 
kewaspadaan 
dini/diteksi dini 

  100 % 39,000,000     100% 43,709,080 

6 0 1 16 2 

Peningkatan kerjasama 
dengan aparat keamanan 
dalam teknik pencegahan 
kejahatan 

Jumlah personil 
Linmas yang 
mendapat 
pembinaan 

Kecamatan 
Kutawaringin 

220 Orang 13,800,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 

220 
Orang 

13,109,080 

6 0 1 16 4 
Peningkatan kapasitas aparat 
dalam rangka pelaksanaan 
siskamswakarsa di daerah 

Jumlah personil 
yang 
melaksanakan 
pamswakarsa 

Kecamatan 
Kutawaringin 

36 OB 25,200,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 36 OB 30,600,000 

6 0 1 16   
Program pengembangan 
lembaga ekonomi pedesaan 

Jumlah lembaga 
ekonomi 
perdesaan 
tingkat 
Kecamatan 

  11 
Lemba

ga 
13,000,000    

11 
Lembaga 

16,390,905 

6 0 1 16 2 
Pelatihan ketrampilan 
manajemen badan usaha 
milik desa 

Jumlah Peserta 
yang mengikuti 
Bumdes yang 
mengikuti 

Kecamatan 
Kutawaringin 

55 Orang 13,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 55 Orang 16,390,905 
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pelatihan 
(Orang) 

6 0 1  16   

Program Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif 
Usaha Kecil Menengah 

    15.000.000    17.483.632 

6 0 1  16 6 

Penyelenggaraan Pelatihan 
Kewirausahaan 

Jumlah Peserta 
Anggota 
Koperasi yang 
Mendapatkan 
Pelatihan 

Kecamatan 
Kutawaringin 

5 Orang 15.000.000 
APBD 
Kabupaten 

SKPD 5 orang 17.483.632 

6 0 1 17   

Program pengembangan 
wawasan kebangsaan 

Prosentase 
Jumlah 
masyarakat 
yang mengikuti 
sosialisasi 
tentang 
wawasan 
kebangsaan 

  100 % 20,000,000   100% 26.225,448 

6 0 1 17 1 
Peningkatan toleransi dan 
kerukunan dalam kehidupan 
beragama 

Frekuensi forum 
ulama umaro 

Kecamatan 
Kutawaringin 

12 Kali 10,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 12 Kali 11,225,448 
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6 0 1 17 3 
Peningkatan kesadaran 
masyarakat akan nilai-nilai 
luhur budaya bangsa 

Frekusnesi 
mengikuti 
pameran 
pembangunan 

Kecamatan 
Kutawaringin 

2 Kali 10,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 2 Kali 15,000,000 

6 0 1 17   
Program peningkatan dan 
Pengembangan pengelolaan 
keuangan daerah 

Prosentase 
capaian retribusi 
kecamatan pada 
tahun 
berkenaan 

  95 % 8,000,000   95% 10,927,270 

6 0 1 17 19 
Intensifikasi dan 
ekstensifikasi sumber-sumber 
pendapatan daerah 

Jumlah wajib 
retriibusi yang 
dipungut pada 
tahun berjalan 

Kecamatan 
Kutawaringin 

70 WR 8,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 70 WR 10,927,270 

6 0 1 18   
Program 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan dan Jembatan 

        136.590.875 

6 0 1 18 3 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan dan Jembatan 

Panjang Jalan 
yang di 
Direhabilitasi/Di
perbaiki 

Kecamatan 
Kutawaringin 

400 Meter  
APBD 

Kabupaten 
SKPD 

350 
Meter 

136.590.875 

6 0 1 18   
Program peningkatan 
kapasitas aparatur 
pemerintah desa 

Jumlah Desa 
Swakarya dan 
Swasembada 

  1 Desa 35,000,000   1 Desa 21,854,540 
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6 0 1 18 3 

Pelatihan aparatur 
pemerintah desa dalam 
bidang manajemen 
pemerintahan desa 

Jumlah aparatur 
pemerintahan 
desa yang dibina 

Kecamatan 
Kutawaringin 

165 Orang 85,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 

165 
Orang 

21,854,540 

6 0 1 18   

Program Peningkatan peran 
serta dan kesetaraan jender 
dalam pembangunan 

Jumlah 
Kelembagaan 
Organisasi 
Perempuan di 
Tingkat 
Kecamatan (LSM 
dan Non LSM)  

  2 Satuan 35,000,000   2 Satuan 38,245,445 

6 0 1 18 1 

Kegiatan pembinaan 
organisasi perempuan 

Jumlah peserta 
pelaksanaan 
pembinaan 
organisasi 
perempuan 

Kecamatan 
Kutawaringin 

2 Orang 35,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 2 Orang 38,245,445 

6 0 1 19   

Program peningkatan peran 
perempuan di perdesaan 

Jumlah 
Perempuan 
Pelaku Usaha 
Ekonomi 
Produktif  

  33 Orang 15,000,000   33 Orang 16,390,905 

6 0 1 19 1 
Pelatihan perempuan di 
perdesaan dalam bidang 
usaha ekonomi produktif 

Jumlah 
perempuan 
Pelaku Usaha 

Kecamatan 
Kutawaringin 

44 Orang 15,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 44 Orang 16,390,905 
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Ekonomi 
Froduktif 

6 0 1 20   

Program Pembinaan dan 
Pemasyarakatan Olahraga 

Jumlah Klub 
Olahraga menurut 
Cabang Olahraga 
Tingkat 
Kecamatan 

  2 Cabang 27,500,000   2 Cabang 32,781,810 

6 0 1 20 4 
Pembinaan cabang olahraga 
prestasi di tingkat daerah 

Jumlah cabang 
olahraga prestasi 
yang dibina 

Kecamatan 
Kutawaringin 

1 Cabor 15,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 1 Cabor 20,000,000 

6 0 1 20 14 

Pembinaan olahraga yang 
berkembang di masyarakat 

Jumlah cabang 
olahraga 
berkembang 
yang dibina 

Kecamatan 
Kutawaringin 

1 Cabor 12,500,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 1 Cabor 12,781,810 

6 0 1 20   

Program peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 

Persentase 
pelimpahan 
kewenangan 
Bupati kepada 
Camat Yang 
dilaksanakan 
tingkat 
kecamatan 

  35 % 45,000,000   35% 54,636,3500 

6 0 1 20 3 
Pengendalian manajemen 
pelaksanaan kebijakan KDH 

Jumlah urusan 
yang 

Kecamatan 
Kutawaringin 

12 Urusan 45,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 

12 
Urusan 

54,636,3500 
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dilaksanakan 
oleh kecamatan 

6 0 1 21   

Program perencanaan 
pembangunan daerah 

Prosentase 
usulan 
program/kegiat
an kecamatan 
yang ditetapkan 
dalam RKPD 

  75 % 35,000,000   75% 32.781,810 

6 0 1 21 1 

Pengembangan Partisipasi 
Masyarakat Dalam 
Perumusan Program dan 
Kebijakan Layanan Publik 

Jumlah usulan 
yang diakomodir 
dalam RKPD 

Kecamatan 
Kutawaringin 

75 
Kegiata

n 
35,000,000 

APBD 
Kabupaten 

SKPD 
75 

Kegiatan 
32.781,810 

6 0 1 21  
Program Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

    20.000.000    21.854.540 

6 0 1 21 3 
Sosialisasi Kebijakan 
Lingkungan Sehat 

Jumlah Peserta 
Mendapatkan 
Penyuluhan 
Lingkungan 
Sehat 

Kecamatan 
Kutawaringin 

77 Orang 20.000.000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 77 Orang 21.854.540 

6 0 1 22   
Program pencegahan dini 
dan penanggulangan korban 
bencana alam 

Persentase 
Penanganan 
kejadian 
Bencana alam 

  30 % 37,000,000     30% 38,245,445 
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6 0 1 22 1 
Pemantauan dan 
penyebarluasan informasi 
potensi bencana alam 

Frekuensi 
Pemantauan 
Potensi Bencana 
Alam 

Kecamatan 
Kutawaringin 

55 Kali 22.000.000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 55 Kali 27.000.000 

6 0 1 22 2 

Pengadaan tempat 
penampungan sementara dan 
evakuasi penduduk dari 
ancaman/korban bancana 
alam 

  
Kecamatan 
Kutawaringin 

3 Unit 15,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 3Unit 11,245,445 

6 0 1 24   
Program Pengelolaan ruang 
terbuka hijau (RTH) 

Persentase 
Pengelolaan RTH 

  70 % 18,260,000   70% 21,854,540 

1 8 1 24 6 Pemeliharaan RTH 
luas lahan yang 
mendapatkan 
pemeliharaan 

Kecamatan 
Kutawaringin 

30 Meter 18,260,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 30 Meter 21,854,540 

6 0 1 32   

Program peningkatan 
keselamatan ibu melahirkan 
dan anak 

Jumlah ibu 
hamil yang 
difasilitasi untuk 
persalinan oleh 
tenaga 
kesehatan 
(Orang) 

  85 % 25,000,000   85% 54,636,350 
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6 0 1 32 1 

Penyuluhan kesehatan bagi 
ibu hamil dari keluarga 
kurang mampu 

Jumlah ibu hamil 
yang difasilitasi 
untuk persalinan 
oleh tenaga 
kesehatan 
(Orang) 

Kecamatan 
Kutawaringin 

100 Orang 25,000,000 
APBD 

Kabupaten 
SKPD 77 Orang 54,636,350 

         Jumlah Belanja Renja Sektor         517,760,000    976,763,440 

         Jumlah Total         975,403,530    1,265,459,640 

 Mengetahui/Menyetujui, Verifikator,     

 a.n. Kepala Bappeda,      

 Kabid Perencanaan Pembangunan Kesos dan 
Pemerintahan 

Kasubid Perencanaan Pembangunan 
Pemerintahan 

Camat Kutawaringin 

               

               

 NIA NINDHIAWATI, SH., M.Si NURHAZANAH, S.STP Drs. MEMAN NURJAMAN 

 
NIP.  19730326 199903 2 003 NIP.  19840307 200312 2 001  NIP. 19620302 198903 1 010   
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BAB IV 

P E N U T U P 

 

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 

Rencana Kerja Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 

2018 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang 

disusun berdasarkan arah dan tujuan Rencana Pembangunan jangka Menengah 

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Selain itu Rencana Kerja juga sebagai 

landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan 

pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. 

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan 

kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses 

perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang 

langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan 

pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya 

manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien 

dan efektif. 

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan  

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan 

pembangunan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2018 

bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas 

dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran 

pembangunan yang tertuang dalam arah dan tujuan Rencana Pembangunan 

jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020, hal tersebut di dalam 

pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, 

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. 

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang 

ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Rencana Kerja Kecamatan Kutawaringin tahun 2018, harus dilaksanakan 

secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar 

sekretariat dan Seksi-seksi. 

2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan 

masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari 

tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga 

diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab 

terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. 
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3. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2018 masih 

belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri 

Nomor 54 Tahun 2010, karena  pemahaman dan pemahaman tentang aturan 

dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepahaman. 

4. Rencana Kerja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2018 adalah dokumen 

perencanaan tahunan SKPD  dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas 

pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD 

Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN. 

5. Rencana Kerja Kecamatan Kutawaringin, di dalam proses penyusunannya  

harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang 

ada di atasnya diantaranya (RPJP Kabupaten Bandung, Perubahan RPJMD 

Kabupaten bandung,  RKPD Kabupaten Bandung dan Perubahan Renstra 

Kecamatan Kutawaringin). 

6. Rencana Kerja Kecamatan Kutawaringin Tahun 2018, diharapkan menjadi 

dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya. 

4.3 Rencana Tindak Lanjut 

Keterbukaan dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu 

syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan 

dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan 

dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam 

proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan 

kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain 

pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat  atau pembangunan partisipatif. 

Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta 

merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam 

perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam 

implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada 

peningkatan kualitas pelayanan. 

2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga 

negara, terwujudnya mekanisme   kontrol dari anggota maupun kelompok 

masyarakat yang lebih terbuka dan  bertanggung jawab tentang penyelenggaraan 

pemerintahan.  

3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan. 
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4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan 

tugas perencanaan yang semakin komplek,  Upaya yang harus ditempuh dapat 

melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang 

menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana. 

5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut 

akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu 

menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang. 

6. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan 

koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar 

berdaya guna dan berhasil guna. 

7. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun 

penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud. 

 

 

  Kutawaringin,                    2017 

CAMAT KUTAWARINGIN 

 

Drs. MEMAN NURJAMAN 
Pembina Tk,I  

NIP.19620302 198903 1 010 
 


