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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah 

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman 

penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta 

digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD 

dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Penyusunan Renstra Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dilakukan 

secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana 

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

2021. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, 

penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD. 

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut 

dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut ; 

a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain 

: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan 

agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi. 

b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan 

tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra 

SKPD; dan 

c. Tahapan penetapan Renstra SKPD 

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk 

memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat 

Bojongsoang selaku kepala SKPD, sertadibuat simpulan pengendalian dan evaluasi 

kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Bandung. 

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung 2016 

- 2021 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2016 - 2021 
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dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja 

SKPD. 

 

1.2 Landasan Hukum 

1.  Undang-Undang No. 17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara  

2.   Undang-Undang No. 25  Tahun  2005 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan  Nasional  

3.  Undang-Undang No. 32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah 

4.  Peraturan Pemerintah No. 19  Tahun  2008 tentang Kecamatan  

5.  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13  Tahun  2006 tentang Pengelolaan  

Keuangan Daerah. 

6.   Peraturan Daerah No 8  Tahun  2005 tentang Tata Cara Penyusunan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

 

1.3 Maksud Dan Tujuan 

Penyusunan Renstra Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan 

berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan 

Bojongsoang Kabupaten Bandung. 

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bojongsoang Kabupaten 

Bandung tahun 2016 – 2021 adalah : 

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi , tujuan dan sasaran pembangunan 

pemerintah Kabupaten Bandung dengan Pemerintah Kecamatan Bojongsoang, 

sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan 

dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Bojongsoang Kabupaten 

Bandung. 

2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan 

Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dalam menentukan prioritas 

program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD 

Kabupaten Bandung, sehingga menjaditerarah pada pencapaian hasil sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. 
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3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Bojongsoang 

Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan 

kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 

4. memudahkan  seluruh  jajaran  pada  masing-masing  Kelurahan  diLingkungan

 Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung untuk memahami dan 

menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam 

rentang waktu lima tahun. 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

  Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra 

SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, 

proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan 

RPJMD, dan keterkaitan renstra dengan RKT dan Renja. 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN 

BOJONGSOANG 

  Gambaran Pelayanan Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung 

memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, 

sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang 

pengembangan pelayanan SKPD. 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS KECAMATAN 

BOJONGSOANG 

  Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan 

mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi 

pelayanan SKPD. 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BOJONGSOANG 

  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan memuat 

penjelasan mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka 

Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan dalam mencapai misi yang 

telah ditetapkan 

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN 

BOJONGSOANG 

  Memuat Rencana Strategis Kecamatan dan ASrah kebijakan yang 

mendukung dari RPJMD. 
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BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

KECAMATAN BOJONGSOANG 

  Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran 

dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang 

program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai 

target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara 

bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan. 

BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN 

DAN SASARAN RPJMD 

  Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

memuat menegnai indicator kinerja yang secara langsung menunjukan 

kinerja  yang dicapai oleh SKPD dalam 5 tahun ke depan. 

BAB VIII PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BOJONGSOANG 

 

2.1 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN 

BOJONGSOANG 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 99 tahun 2016 TentangPembentukan dan 

Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bandung, susunan organisasi Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung terdiri 

atas : 

a. Camat; 

b. Sekretaris Kecamatan; 

c. Seksi Pemerintahan; 

d. Seksi Pembangunan; 

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

f. Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum; 

g. Seksi social Budaya; 

h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

i. Sub Bagian Program dan Keuangan; 

j. Kelompok Jabatan Fungsional. 

  



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 TUGAS  POKOK FUNGSI KECAMATAN BOJONGSOANG 

1. CAMAT 

a. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 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 sebagaimana 

dimaksud pada Camat mempunyai fungsi: 

1. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan 

pelaksanaan kebijakan umum danteknis operasional bidang 

pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan 

ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya; 

CAMAT BOJONGSOANG 
 
 

Drs. H. AEP AHMAD MUSLIM, M.Si 
Nip. 196308121983031007 

 

SEKRETARIS KECAMATAN 
 

Dra. LUSY WIDHIYANTI 
Nip. 196808241998032003 

 

SUBAG UMUM & 
KEPEGAWAIAN 

 
ASEP YAYAT 

Nip. 196207081986081001 

 

SUBAG PROGRAM & 
KEUANGAN 

 
INNA SUTRASNI,S.Sos 

Nip. 196702032001122004 

 

SEKSI PEMERINTAHAN 
 

 
PANPAN RISVAN C, S.Ip 

Nip. 
197112252008011004 

 

SEKSI PEMBERDAYAAN 
 
 

LILIS TASRIYANI,SH 

Nip. 196402041987021004 

 

SEKSI SOSIAL & 
BUDAYA 

 
 

YANI MARIANI, BA 
Nip. 196601181988012001 

 

SEKSI PEMBANGUNAN 
 

 
Drs. SONY 

Nip. 196103031995031001 

 

SEKSI TRANTIB 
 
 

ADJIE WINDARIS, SP. 

Nip. 197006062008011005 

 

KELOMPOK  
 
 

JABATAN FUNGSIONAL 
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2.  penyelenggaraanpengendalian  danfasilitasipelaksanaan tugas 

bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan 

ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya; 

3. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai 

dengan lingkup tugasnya; dan 

4. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

Kecamatan. 

2. 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; 

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, pembangunan, sosial budaya dan ketenteraman 

ketertiban umum, 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; 
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10. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; 

11. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 

12. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga 

kemasyarakatan; 

13. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 

14. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan 

pihak ketiga; 

15. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa 

serta penetapan dan penegasan batas Desa; 

16. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat Desa; 

17. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan 

18. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di 

wilayahnya. 

e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian 

pelaksanaan tugas dan kegiatanlingkup pemerintahan, 

pemberdayaan masyarakat, pembangunan, sosial budaya dan 

ketenteraman ketertiban umum, di tingkat Kecamatan; 

f. mengkoordinasikan secara khusus penyelenggaraan ketertiban 

umum, ketenteraman 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, ketenteraman 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; 
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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), StandarPelayanan 

(SP) Kecamatan serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan 

informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya; 

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

mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas 

Kecamatan; 

n. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait 

baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan; 

o. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak 

termasuk dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku; 

p. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas 

kepada staf; 

q. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan 

maupun tertulis sesuai bidang tugasnya; 

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

petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas; 

s. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf 

berdasarkan program kerja Kecamatan; 

t. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan 

kualitas dan karier staf; 

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

ditandatangani; 

v. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan 

sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 
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w. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris Desa berdasarkan 

rekomendasi kepala desa melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya 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. 

3.  Camat membawahkan: 

a. Sekretariat; 

b. Seksi Pemerintahan; 

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

d. Seksi Pembangunan; 

e. Seksi Sosial Budaya; 

f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

g. Jabatan Fungsional. 

 

2. SEKETARIS KECAMATAN 

(1) 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; 

(2) 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; 
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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. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretaris mempunyai sub tugas sebagai 

berikut: 

a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup 

kesekretariatan; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

c. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan 

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

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

Standar Pelayanan (SP) serta dokumen-dokumen perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya; 

d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan 

kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan Kecamatan 

yang bersumber dari Seksi; 

e. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi 

urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dankebutuhan 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); 
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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, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan 

pemecahan masalah di bidang tugasnya; 

m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

n. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Sekretariat sesuai 

bidang tugasnya; 

o. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

staf; 

p. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup Sekretariat melalui rapat atau 

langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan 

tugas; 

q. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Sekretariat 

agar dapat melaksanakan tugas dengan baik; 

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 

s. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas 

penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya; 

t. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai 

bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

u. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata 

naskah dinas yang berlaku; 

v. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di 

lingkungan Kecamatan agar terwujud tertib administrasi; 
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w. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan; 

x. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam 

jabatan struktural di bawahnya dan pelaksana; 

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; 

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. 

(4).  Sekretaris membawahkan: 

a. Subbagian Program dan Keuangan; 

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

 

3. Subbagian Program dan Keuangan 

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

(2) Kepala Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan 

rencana dan program serta pengelolaan adminsitrasi keuangan; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kepala Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan bahan perencanaan dan pelayanan administrasi 

perencanaan dan bahan rencana anggaran Kecamatan; 

b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan; 

c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan; 
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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 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Subbagian Program dan Keuangan 

mempunyai sub tugas sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan 

berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja 

Kecamatan; 

b. mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan 

pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

c. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja 

masing-masing seksi pada Kecamatan; 

d. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan 

program dan kegiatan masing-masing seksi untuk bahan penyusunan 

prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan; 

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  
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j. dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan 

kinerja lainnya yang telah ditentukan; 

k. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran; 

l. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan; 

m. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta 

pembayarannya; 

n. melaksanakan perbendaharaan keuangan Kecamatan 

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan 

pembukuan keuangan; 

p. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran; 

q. melaksanakan akuntansi keuangan; 

r. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; 

s. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

t. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; 

u. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian 

Program dan Keuangan; 

v. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan; 

w. 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; 
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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. 

(5) Kepala Subbagian Program dan Keuangan, membawahkan Pelaksana. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Pelaksana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

4. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian; 

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) 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 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umumdan 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  pelaporancapaian 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: 
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a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam 

lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian 

Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, 

strategi dan program kerja Kecamatan; 

c. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat,kehumasan dan 

keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan 

kerja; 

d. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset 

Kecamatan; 

e. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang 

tugas Kecamatan; 

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; 
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n. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan 

mengikuti ujian dinas dan izin/tugas belajar; 

o. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; 

p. menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi 

jabatan, standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; 

q. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen 

kepegawaian; 

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan 

sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan 

dokumen lainnya sesuai kepentingan Kecamatan serta melaksanaan 

pelayanan hubungan masyarakat; 

s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

t. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para staf; 

u. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-

masing; 

v. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

w. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Umum dan 

Kepegawaian untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana 

kerja masing-masing; 

x. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf 

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan; 

y. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan 

sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

z. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh 

staf untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

aa. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya; dan 

cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya. 
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(5) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan 

Pelaksana. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Pelaksana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

5. Seksi Pemerintahan 

(1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 

(2) Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis 

operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi 

Pemerintahan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

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 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) 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; 
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e. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatangan surat keterangan 

ahli waris, surat keterangan domisili, surat keterangan pindah antar 

Kecamatan dalam kabupaten serta legalisasi fotocopy dokumen 

kependudukan; 

f. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan izin tinggal 

tetap/sementara untuk warga negara asing; 

g. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan Izin Peruntukan 

Penggunaan Tanah (IPPT) dan bahan rekomendasi yang berkaitan 

dengan usulan peralihan pelepasan dan mutasi aset desa; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan 

serta pengendalian 

terhadappenyelenggaraanpemerintahandesa/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 dankonsultasi 

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 pendayagunaan aset desa; 

o. melaksanakan faslitasi perselisihan antar desa/kelurahan lingkup 

Kecamatan; 

p. menyiapkan  bahan  dan  melaksanakan  fasilitasipenyelenggaraan 

program dan kegiatan pemerintah skala nasional, provinsi dan 

kabupaten lingkup Kecamatan meliputi pemilihan umum, pemilihan 
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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 lainnyauntuk kemajuan dan kemandirian desa/kelurahan; 

r. menyiapkan bahan fasilitasi untuk pelaksanaan evaluasi Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) oleh Satuan 

Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); 

s. menyiapkan bahan fasilitasi untuk pelaksanaan evaluasi laporan 

pertanggungjawaban kepala desa oleh Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 

t. menyiapkan bahan administrasi pengesahan panitia pencalonan dan 

pemilihan kepala desa; 

u. menyiapkan bahan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 

ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 

v. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan 

kepada masyarakat berupa administrasi kependudukan dan surat 

keterangan lainnya yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat; 

w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

dalam lingkup Seksi Pemerintahan; 

x. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

y. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

z. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

aa. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

bb. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf 

berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

cc. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan 

sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 
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dd. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh 

staf untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

ee. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

ff. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya; 

gg. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yangdilimpahkan

 kepada Camat dibidang pemerintahan; dan 

hh. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(5) Kepala Seksi Pemerintahan Umum, membawahkan Pelaksana. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Pelaksana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 

(2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis 

operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) 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. 
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(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) 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; 

d. mendorong  partisipasi  masyarakat  untuk  ikutserta 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; 
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k. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporancapaian kinerja 

dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

n. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugasnya; 

o. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

p. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

q. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf 

berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan 

sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

s. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh 

staf untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

t. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

u. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai 

bidang tugasnya; 

v. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yangdilimpahkan 

kepada Camat di bidang pemberdayaan masyarakat; dan 

w. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(5) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan Pelaksana. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Pelaksana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

7. Seksi Pembangunan 

(1) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 
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(2) Kepala Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis 

operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi 

Pembangunan; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

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 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai sub 

tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pembangunan; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta 

pengolahan basis data Seksi Pembangunan sebagai bahan 

penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sertarencana kegiatan 

Seksi Pembangunan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi 

dan program kerja Kecamatan; 

d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporancapaian 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; 



 

26 
 

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 yang dilaksanakan oleh perangkat 

daerah; 

o. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

p. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

q. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

r. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf 

berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan 

sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

t. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh 

staf untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

u. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

v. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya; 
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w. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan 

kepada Camat di bidang pembangunan; dan 

x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(5) Kepala Seksi Pembangunan, membawahkan Pelaksana. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Pelaksana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 
8. Seksi Sosial Budaya 

(1) Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

(2) Kepala Seksi Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis 

operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial 

Budaya; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Sosial Budaya; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sosial Budaya; 

c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Sosial Budaya; 

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

Seksi Sosial Budaya. 

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) 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; 
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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; 

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 untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

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 
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s. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(5) Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Umum, membawahkan Pelaksana. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Pelaksana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

9. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

(1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi; 

(2) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 

kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana 

kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Pasal ini Kepala SeksiKetenteraman dan Ketertiban Umum 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum; 

c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum; 

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

tugasnya; 

e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit 

Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum mempunyai sub tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 
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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 ketenteraman 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 ketenteraman 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 

pembinaanpartisipasimasyarakatdalamrangkaperlindungan 

masyarakat (LINMAS) dan pencegahan serta penanggulangan 

bencana alam; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan sadar hukum dan 

terpeliharanya hak asasi manusia (HAM), serta pembinaan 

ketertiban umum di wilayah kerjanya; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap sub 

agen dan pangkalan gas serta minyak tanah; 

m. menyiapkanbahandanmelaksanakanpengawasan terhadap 

pencegahan serta pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT); 
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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 yangdilimpahkan 

kepada Camat dibidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan 

z. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(5) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahkan 

Pelaksana. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Pelaksana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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10. Jabatan Fungsional 

(1) Pengaturan pembentukan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional 

ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan 

yang berlaku. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin 

ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada 

Camat. 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 

terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan 

ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan kecamatan. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.2 SUMBER DAYA SKPD KECAMATAN BOJONGSOANG 

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA 

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan 

BOJONGSOANG Kabupaten Bandung memiliki pegawai sebanyak 40 orang. 

Dari jumlah pegawai tersebut, yang menjadi Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) 

Sebanyak 24 orang dan non PNS 14 Orang. Jumlah pegawai eselon III 

sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IV sebanyak 

8 orang. 
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2.2.1  

BAGAN PEGAWAI KECAMATAN BOJONGSOANG MENURUT PENDIDIKAN 

 

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN BOJONGSOANG 

 Tingkat capaian kinerja Kecamatan BOJONGSOANGKabupaten Bandung 

berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2017 - 2021 menurut indikator kinerja 

pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya. 

 
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD 

KECAMATAN BOJONGSOANG. 

Secara umum terdapat permasalahan di Kecamatan BOJONGSOANG adalah 

masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi / Unit Kerja dan masalah 

perwilayahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak, secara 

rinci permasalahan tersebut sebagai berikut : 

1. Pelayanan Publik : 

a. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mampu memperoleh 

pelayanan kesehatan secara layak. 

b. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga 

miskin. 

c. Masih tingginya angka pengangguran karena masih rendahnya tingkat 

keterampilan. 

NO JABATAN S2 S1 D3 SMU SMP SD 

1 CAMAT  V     

2 SEKETARIS CAMAT V      

3 KASIE PEMERINTAHAN V      

4 KASIE PEMBANGUNAN  V     

5 KASIE TRANTIBUM  V     

6 KASIE PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

  V    

7 KASIE SOSIAL DAN 

BUDAYA 

 V     

8 KASUBAG. PROG KEU  V     

9 KASUBAG UMPEG  V     

10 KELOMPOK JFU  V  V V V 
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d. Belum optimalnya jalinan kemitraan antara antara usaha kecil, menengah dan 

dan koperasi dengan usaha besar. 

e. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran pentingnya K-3. 

2. Internal Organisasi / Unit Kerja : 

a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada 

Camat. 

b. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor. 

c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan. 

3. Perwilayahan : 

a. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan 

oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha. 

b. Kurang tertatanya sarana jalan, saluran dan air kotor. 

c. Kurang tertatanya sarana pemukiman. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS KECAMATAN BOJONGSOANG 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Kecamatan Bojongsoang. 

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kecamatan Bojongsoang kabupaten Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum 

Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan 

Kecamatan Bojongsoang, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program 

Kegiatan dan teknis operasional. 

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Bojongsoang dapat didentifikasi 

permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Bojongsoang sebagai berikut 

: 

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Public pada SKPD termasuk Kecamatan 

Bojongsoang 

2. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan ditandai dengan nilai AKIP 

Kecamatan Bojongsoang Tahun 2016 sebesar 48,21 

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di 

lingkungan Pemerintah Kecamatan Bojongsoang dapat diidentifikasi permasalahan 

pelayanan Pemerintah Kecamatan Bojongsoang, sebagai berikut: 

a. Belum optimalnya pelaksanaan tertib adminsitrasi Kecamatan 

b. Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan 

c. Belum optimalnya Realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik 

hasil musrenbang Kecamatan 

d. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan 

h. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah 

i. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan 

j Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan 

kebencanaan masih rendah 

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan 

Sekretariat Daerah, sebagai berikut 

1. Kurangnya SDM Kecamatan Bojongsoang 

2 Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Program dan kegiatan kepada 

Pemerintah Kabupaten  Bandung 
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3 Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu 

kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Bojongsoang sebagai 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan 

sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk 

menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah factor internal dan eksternal 

Kecamatan Bojongsoang, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah 

Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung antara lain : 

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan 

belum sesuai dengan beban kerja. 

2 Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak 

maksimalnya hasil koordinasi. 

 3 Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja. 

4 Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem 

yang terpadu, efektif dan efesien. 

Sedangkan  masalah  eksternal  yang  mempengaruhi  kinerja Pemerintah 

Kecamatan BOJONGSOANGKabupaten Bandung adalah : 

1. pelimpahan kewenangan kepada Camat dan tidak sepenuhnya didukung oleh 

pembinaan dari dinas teknis dan (personil, peralatan, pembiayaan dan 

dokumentasi (P3D). 

 2.   Kurang SDM di tingkat kewilayahan 

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis 

yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dalam 

kurun waktu 2017-2021, adalah sebagai berikut:  

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)  

 Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangatmenentukan 

berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi 

birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa 

harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan 

berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan 

dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa 

mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi 
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birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan 

sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan 

public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. 

2.  Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah 

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) 

perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik 

dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi 

serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services 

and publiccomplaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis 

dalamkerangka perwujudan good governance.Kata kunci dalam penataan sumber 

daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada 

semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan 

masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada 

pelaksanaan tugas pokok danfungsi penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, 

manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan 

efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh 

terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme 

(KKN).Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Bojongsoang dalam 

makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada 

hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, 

pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan 

berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, 

melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan 

sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan 

good governance. 

3.  Penataan Organisasi dan Manajemen Publik 

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan 

upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi.Keberhasilan 

tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan 

manajemen publik yang baik.Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut 

pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan 

penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem 

peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan 



 

38 
 

tuntutan perkembangan jaman.Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan 

ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan masyarakat umum sebagai 

stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan 

tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder.Jika demikian halnya, maka 

pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme 

birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas 

birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali 

pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan 

kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi. 

4.  Pengelolaan Keuangan dan Barang 

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam 

penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan 

dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang 

pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan 

aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada 

intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih 

berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy 

Budget).Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) 

merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya goodgovernance 

di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnyaadalah menata 

perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem 

pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan 

pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran 

dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta 

akuntabilitas publik (publicaccountability).Manajemen barang daerah meliputi 

beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, 

pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan 

penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga 

penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam 

kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : 

1. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut 

barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan 
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sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan 

barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; 

2. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang 

daerah. 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah 

 Visi Kabupaten Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2017 – 2021 

yaitu : 

Memantapkan Kabupaten Bandung Yang Maju Dan Mandiri Dan Berdaya 

Saing Melalui tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Sinergitas 

Pembangunan Perdesaan Yang Berlandaskan Religius, Kulkural Dan 

Berwawasan Lingkungan. 

Misi Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021 merupakan penjabaran dari 

Misi Tahap III dalam RPJPD Kabupaten Bandung 2005-2025 dan integrasi dari 

sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam 

rangka mengimplementasikan Iangkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

mewujudkan visi.Adapun Misi tersebut terdiri dari: 

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing 

3. Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Dasar Terpadu Dengan Tata 

Ruang Wilayah 

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup 

5. Mewujudkan tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih 

 

3.3 Telaahan Renstra Kementrerian Dalam Negeri 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 

Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 bahwa Visi 

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah ”Terwujudnya sistem politik yang 

demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang 

berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung 

sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”. 
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Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu 

Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan dalam upaya : 

1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri 

yang demokratis; 

2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; 

3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang 

desentralistik; 

4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar 

kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara 

berkelanjutan; 

5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam 

aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta 

6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. 

  

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung 

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, PemerintahKecamatan 

Bojongsoang Kabupaten Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam 

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

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan 

permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah 

pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.Untuk itu perlu diantisipasi 

dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan 

sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. 

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi 

diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and 

clean government sehingga akan berdampak padakualitas pembangunan daerah. 

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan 

BOJONGSOANGKabupaten Bandung pada tahun 2017-2021 tidak bisa dilepaskan 

dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Bandung. Secara umum, isu 

dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 

2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan. 
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3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk 

meningkatkan kemampuannya. 

4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk 

mewujudkan komitmen. 

5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

Isu-isu  strategis  tersebut  memerlukan  penanganan  secara komprehensif 

melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten 

Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan 

ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya 

terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojongsoang Kabupaten 

Bandung, sebagai berikut : 

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

transparan. 

2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk 

mewujudkan akuntabilitas. 

3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan 

sesuai kebutuhan masyarakat 

5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan 

potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten 

Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan 

kepentingan masyarakat. 

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang 

menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. 

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila 

tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, 

dalam hal tidak dimanfaatkan,akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan 

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BOJONGSOANG 

 

4.1 Visi Kecamatan Bojongsoang 

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan 

harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya 

dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh 

dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang 

peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi 

dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik. 

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakan unsur 

organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan 

maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam 

mencapai tujuan organisasi. 

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut : 

memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi 

(sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih 

baik ( Out-perform ), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan 

daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi. 

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan 

Bojongsoang Kabupaten Bandung sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka 

merumuskan visi Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung yang mempunyai 

peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang 

diinginkan serta dapat menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah 

sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan 

kewenangan yang secara mutlak harus didukung olehsumberdaya manusia aparatur 

yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien 

.serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan 

untuk kesejahteraan masyarakat. 

Untuk memenuhi harapan di atas, maka Kecamatan 

BOJONGSOANGKabupaten Bandung akan berperan melaksanakan tugas umum 

pemerintahan, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai 

dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi sebagai 

berikut : 
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TERWUJUDNYA MASYARAKAT BOJONGSOANG YANG MANDIRI DAN 

BERDAYA SAING, MELALUI  PELAYANAN PRIMA, BERLANDASKAN RELIGIUS, 

KULTURAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 

 

4.2  MISI KECAMATAN BOJONGSOANG 

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi 

organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang 

garapan suatu organisasi.Menurut Kotler bahwa misi merupakan pernyataan tentang 

tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut 

diatas ada beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan misi organisasi, meliputi : 

produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk 

atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif 

terhadap keadaan yang diinginkan di masa mendatang. 

Misi Kecamatan Bojongsoang Adalah : 

1. Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Dalam memfasilitasi 

Pemberdayaan Masyarakat 

2. Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Pelayanan Publik 

3. Memberdayakan dan Meningkatkan Kualitas SDM Berdasarkan Iman dan Taqwa 

4. Menitikberatkan Kepada Pembangunan Pedesaan Yang Berwawasan Lingkungan 

5. Melestarikan Lingkungan Pedesaan Supaya tetap Hijau dan Produktif 

Untuk  dapat  merealisasikan  Visi  dan  Misi  tersebut  diatas, Kecamatan 

Bojongsoang Kabupaten Bandung sebagai unsur dari pemerintah Kabupaten Bandung 

menentukan kualitas pelayanan publik Kota yang didukung oleh aparatur Kecamatan 

dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk : 

1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap 

suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten bagi aparatur 

merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan 

tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan yang harus dipedomani, 

yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan 

pemerintahan; 

2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam 

melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam 

mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan 

pelayanan dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, 
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mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi 

berlangsung sangat cepat; 

3. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan pelayanan 

didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan kebijakan dan keputusan 

pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal 

pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan 

standar yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan pelayanan secara parsial 

sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Kecamatan dan Kelurahan; 

4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan 

pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam 

mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan 

kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat 

terwujud. 

Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam segenap 

aparatur di lingkungan Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung diharapkan 

dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 

unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan 

kepada masyarakat. 

 

4.3 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN 

BOJONGSOANG 

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan 

ini Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung telah menetapkan sasaran, dengan 

mempertimbangkan Sumber daya dankemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. 

Sasaran Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung merupakan penjabaran 

dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap 

tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk 

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya 

organisasi. 
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TABEL 4.1 

TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR  

KECAMATAN BOJONGSOANG TAHUN 2016 – 2021 SESUDAH KAJIAN 

TUJUAN SASARAN Indikator 

Sebelum Kajian Sesudah Kajian Sebekum 
Kajian 

Sesudah Kajian Sebelum Kajian Sesudah Kajian 

Mewujudkan 
Peningkatan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 

Meningkatkan 
Kecamatan 
BOJONGSOANG 
Yang Maju Dan 
Mandiri 

Telaksananya 
Pembangunan 
Yang Merata 

Meningkatkan 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 

Prosentase 
Ketersediaan 
Sarana Prasarana 
Pendukung 
Pelayanan Publik 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Prosentase 
Keluhan/Pengaduan 
Pelayanan 
Adminsitrasi Yang 
Ditindak Lanjuti 

Meningkatnya 
Kualitas SDM 
Aparatur Yang 
Mendukung 
Pelaksanaan 

Meningkatkan 
Kecamatan 
BOJONGSOANG 
Yang Maju Dan 
Mandiri 

Terwujudnya 
Kinerja 
Pembangunan 
Daerah 

Terwujudnya 
Kecamatan 
BOJONGSOANG 
Yang Maju Dan 
Mandiri 

Prosentase 
Peningkatan  
Sistem 
Pengawasan Dan 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

Tingkat 
Perkembangan 
Desa 

Jumlah Pelaksanaan 
Pelimpahan Urusan 
Pemerintahan Dari 
Bupati Kepada 
Camat ( KDH ) 

Mewujudkan 
Lingkungan 
Yang Tertib 
dan Bersih 

 Terwujudnya 
Lingkungan 
Yang Bersih 
Dan Tertib 

Meningkatkan 
Akuntabiltas 
Kecamatan 

Prosentase 
Ketersediaan 
Sarana Dan 
Prasarana 
Persmapahan 
Yang Memadai 

Nilai LAKIP 
Kecamatan 
BOJONGSOANG 

Meningkatkan 
Kualitas Aparat 
Profesional 

Meningkatkan 
Kecamatan 
BOJONGSOANG 
Yang Maju Dan 
Mandiri 

Terbinanya 
Aparat 
Kecamatan 
Yang 
Profesional 

 Prosentase 
Peningkatan 
Kualitas SDM 
Aparatur 

Prosentase Temuan 
BPK/Inspektorat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

TABEL 4.2 

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN 

BOJONGSOANG 

 

Tujuan Sasaran Indikator 

kondisi 

awal 

target rencana tahun ke 

            1 2 3 4 5 

1 Meningkatka

n Kecamatan 

BOJONGSOA

NG Yang 

Maju dan 

Mandiri 

1 Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan Publik 

1 Indek Kepuasan 

Masyarakat ( IKM ) 

  

  

62,52 

  

63.53 

  

64.52 

  

65.52 

  

66.52 

  

2 

Persentase 

Keluhan/Pengaduan 

Pelayanan 

Adminstratif Yang 

Ditindak Lanjuti   

70% 75% 85% 90% 95% 

2 Terwujudnya 

Kecamatan 

BOJONGSOANG 

Yang Maju dan 

Mandiri 

1 
Tingkat 

Perkembangan Desa 
  

2 desa 2 desa 2 desa 2 desa 2 desa 

2 

Jumlah Pelaksanaan 

Pelimpahan Urusan 

Pemerintahan dari 

Bupati Kepada Camat 

( KDH )   

3 Keg 

3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 

  

1 

Meningkatkan 

Akuntabiltas 

Kecamatan 

1 

Nilai LAKIP 

Kecamatan 

BOJONGSOANG  

47.01 48.01 50.02 55.01 60.02 

   

 
2

. 

Prosentase 

Temuan 

BPK/Inspektorat  

70% 70% 70% 70% 70% 
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BAB V 

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN BOJONGSOANG 

 

5.1 Strategis dan Arah Kebijakan Kecamatan Bojongsoang 

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Bojongsoang 

Kabupaten Bandung tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan 

serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah 

ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran 

bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

Adapun Sasaran Strategis dan arah Kebijakan Kecamatan Bojongsoang dapat dilihat 

dalam table berikut : 

Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategi Kecamatan 

Bojongsoang 

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bandung Yang Maju Mandiri Dan Berdaya Saing 

Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Sinergi Pembangunan Pedesaan 

Yang Berlandaskan Regius, Kulturan Dan Berwawasan Lingkungan 

Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih  

TUJUAN SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN 

Meningkatnya 

Kecamatan 

Bojongsoang 

Yang Maju dan 

Mandiri 

Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan Publik 

 

 

Meningkatnya 

Kualitas 

pelayanan Publik 

Kecamatan 

Peningkatan Kualitas 

Publik Kecamatan 

Bojongsoang 

Terwujudnya 
Kecamatan 
Bojongsoang 
Yang Maju dan 
Mandiri 

Peningkatan kualitas 

kinerja kecamatan. 

Meningkatkan 
Akuntabiltas 
Kecamatan 

 

Dalam rangka pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien maka dianalis 

faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya 

dengan memperhitungkan nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi 

dan kondisi lingkungannya. 
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a. Kekuatan (strenght) 

Faktor – faktor kekuatan tersebut antara lain : 

1. Adanya komitmen dalam organisasi Internal dan Eksternal tingkat Kecamatan. 

2. Adanya Program Kerja Kecamatan. 

3. Tersedianya dukungan anggaran dari APBD yang berkesinambungan. 

4. Tersedianya sarana & prasarana kerja. Fasilitas ini menyangkut gedung dan 

ruangan kantor, peralatan kantor ( baik perangkat keras maupun perangkat 

lunak ). 

b. Kelemahan (weakness) 

Faktor – faktor kelemahan tersebut antara lain : 

1. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal. 

2. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi. 

3. Sarana & Prasarana kerja yang belum memadai dalam menunjang kegiatan 

sehari-hari. 

4. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang belum memadai. 

5. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait. 

6. Disiplin dan tanggung jawab pegawai masih belum sesuai dengan aturan 

kepegawaian. 

7. Pemeliharaan sarana & prasarana belum optimal, kuantitasnya masih kurang, 

kualitasnya sudah menurun. 

c. Peluang (Oportunity) 

Faktor – faktor peluang tersebut antara lain : 

1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Kabupaten Bandung kepada 

Camat. 

2. Adanya dukungan dari Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan dan partisipasi 

masyarakat cukup tinggi. 

3. Adanya pelaku ekonomi kecil, menegah, dan besar. 

4. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. 

5. Adanya alokasi dana bergulir dari Pemerintah. 

6. Dukungan peraturan terhadap penguatan peran Kecamatan 

7. Kebijakan desentralisasi kewenanganya Bupati 

d. Ancaman (Threatness) 

Faktor – faktor ancaman tersebut antara lain : 
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1. Banyaknya jumlah penduduk berdampak pada banyaknya jumlah 

pengangguran. 

2. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. 

3. Rendahnya daya beli masyarakat. 

4. Merebaknya Pedagang Kaki Lima. 

5. Lemahnya sistem pemasaran hasil produksi dari masyarakat. 

6. Masyarakat masih lemah dalam pemahaman aturan aturan yang ada. 

Dengan melihat faktor – faktor SWOT diatas maka dapat diidentifikasikan 

beberapa faktor kunci keberhasilan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan BOJONGSOANG Kabupaten 

Bandung, adalah terdiri dari : 

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan secara optimal 

dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari. 

2. Adanya dukungan dana yang memadai dan berkesinambungan. 

3. Adanya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah. 

4. Adanya Sumber Daya Aparatur yang Memadai dan memiliki komitmen yang kuat 

terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsi. 

5. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait dan Lembaga / Organisasi 

Kemasyarakatan. 

6. Adanya standar kerja untuk memacu peningkatan kinerja pegawai. 

7. Mengembangkan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja 

aparatur. 

8. Terjalinnya kerja sama yang baik dengan lembaga formal dan non formal serat 

sektor swasta. 

9. Adanya kepemimpinan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik serta 

mampu memberikan motifasi dan menjadi penggerak serta membuat suasana 

dinamis bagi bawahan. 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

KECAMATAN BOJONGSOANG 

 

Peran strategis Kecamatan di Kabupaten Bandung menuntut adanya 

peningkatan pelayanan public ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap 

kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan 

kemasyarakatan.untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi 

manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, 

restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain 

sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi 

yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. 

Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan 

layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang 

menghambat kualitas pelayanan. 

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai 

dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, 

kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan 

alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk 

menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta 

kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka 

memberikan kepuasan kepada masyarakat. 

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis 

tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan 

dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, 

cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari 

setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem 

operasional dan aktivitas organisasi. 

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, 

maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja 

tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana 

capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan 

kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan 
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program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan 

gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. 

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program 

pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini 

dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan 

Bojongsoang pada periode 2017-2021. Dalam implementasi tidak dapat dihindari 

adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika 

pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu 

rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk 

mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang 

diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan 

substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering 

manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka 

semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan 

kinerja pada tahun berikutnya. 

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukan tingginya 

komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, 

sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, 

program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana 

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

pada Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.Rencana Program, Kegiatan, 

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka 

pencapaian 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran serta 6 (enam) Indikator kinerja 

Kecamatan Bojongsoang periode tahun 2016 – 2021 sebagaimana tabel berikut : 
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 Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci program-program utama yang 

mendukung secara langsung pencapaian kinerja utama Kecamatan Bojongsoang Kota 

Bandung berdasarkan 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 3 (tiga) 

program dan 7 (tujuh) kegiatan indikatif, sebagai berikut : 

TABEL 6.1 

SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATA KECAMATAN BOJONGSOANG 

SASARAN PROGRAM KEGIATAN 

Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Publik 

Program pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Terwujudnya Kecamatan 
Bojongsoang Yang Maju 
Dan Mandiri 

 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air Dan Listrik 

Meningkatkan 
Akuntabiltas Kecamatan 

 Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor 

  Penyediaan Barang 
Cetakan Dan 
Penggandaan 

  Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

  Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

  Penyediaan Bahan Bacaan 
Dan Peraturan Perundang 
– Undangan 

  Penyediaan Makanan Dan 
Minuman 

  Rapat – Rapat koordinasi 
Dan Konsultasi Ke Dalam 
Daerah 

  Penunjang Perayaan Hari – 
Hari Bersejarah 

 Program Peningkatan 
Sarana Dan Prasarana 

Pembangunan Gedung 
kantor 

  Pengadaan Kendaraan 
Dinas/Operasional 

  Pengadaan Perlengkapan 
Kantor 

  Pengadaan Tanah Kantor 

  Pemeliharaan 
Rutin/BerkalaKendaraan 
Dinas/Operasional 

 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Pengadaan Pakaian  Dinas 
Beserta Perlengkapannya 

  Pengadaan Pakaian 
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KORPRI 

  Pengadaan Pakaian 
Khusus dan Hari - Hari 
Tertentu 

 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

Sosialisasi Peraturan 
Perundang – Undangan 

 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja Dan Keuangan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja Dan 

Ikshtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 

  Penyusunan Laporan 

Keuangan Semesteran 

  Penyusunan Laporan 

Prognosis realisasi 

Anggaran 

  Penyusunan Pelaporan 

Keuangan Akhir Tahun 

 Program Penataan 
Adminsitrasi 
Kependudukan 

Peningkatan Pelayanan 
Publik Dalam Bidang 
Kependudukan 

 Program Pengelola 
Persampahan 

Penyediaan sarana Dan 
Prasarana Pengelola 
Persampahan 

 Program Peningkatan 
Keberdayaan Masyarakat 
Perdesaan 

Pemberdayaan Lembaga 
dan Organisasi Masyarakat 
Perdesaan 

 Program Pemeliharaan 
Kantramtibmas Dan 
Pencegahan Tindak 
Kriminal 

Peninglkatan Kerjasama 
Dengan Aparat Keamanan 
Dalam bentuk Teknik 
Pencegahan Kriminal 

  Peningkatan Kapasitas 
Aparat Dalam Rangka 
Pelaksanaan 
Siskamswakarsa Di Daerah 

 Program Peningkatan 
Peran Serta Kepemudaan 

Pembinaan Organisasi 
Kepemudaan 

 Program Pengembangan 
wawasan Kebangsaan 

Peningkatan Toleransi Dan 
Kerukunan dengan 
Kehidupan Beragama 

  Peningkatan Kesadarank 
Masyarakat Akan Nilai – 
Nilai Luhur Budaya Bangsa 

 Program Peningkatan  Intensifikasi Dan 



 

54 
 

Dan Pengembangan 
Pengelola Keuangan 
Daerah 

Ekstentifikasi Sumber – 
Sumber Pendapata Daerah 

 Program Peningkatan  
Kapasitas Aparatur 
Pemerintah Desa 

Pelatihan Aparatur 
Pemerintah Desa Dalam 
Bidang Manajemen 
Pemerintah Desa 

 Program Peningkatan 
Peran serta Dan 
Kesetaraan Jender Dalam 
Pembangunan 

Pembinaan Organisasi 
Perempuan 

 Program Pembinaan Dan 
Pemasyarakatan Olah 
Raga 

Pembinaan Cabang 
Olahraga Prestasi Di 
Tingkat daerah 

  Pembinaan Olahraga Yang 
berkembang Di Masyarakat 

 Program Peningkatan 
Sistem Pengawasan 
Internal Dan 
Pengendalian Pelaksana 
Kebijakan KDH 

Pengendalian Manajemen 
Pelaksanaan Kebijakan 
KDH 

 Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Pengembangan Partisipasi 
Masyarakat Dalam 
Perumasan Program Dan 
Kebijakan Layanan Publik 

 Program Pencegahan 
Dini Dan Penanggulangan 
Korban Bencana 

Pemantauan dan 
penyebarluasan informasi 
potensi bencana alam 

 Program Peningkatan 
Keselamatan Ibu 
Melahirkan Dan Anak 

Penyuluhan Kesehatan 
Bagi Ibu Hamil Dari 
Keluarga Kurang mampu 
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BAB VII 

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BOJONGSOANG YANG MENGACU  

KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan 

Bojongsoang Kabupaten Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus 

dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja 

utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang 

telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan 

SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui 

dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala 

daerah. 

Indikator kinerja RPJMD yang diacu oleh Renstra Kecamatan berdasarkan 

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, sebagai berikut : 

1. Indek Kepuasan Masyarakat 

2. Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Administrasi Yang Ditindaklanjuti 

3. Tingkat Perkembangan Desa 

4. Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan Urusan Pemerintah dari Bupati Kepada Camat 

 ( KDH ). 

 5. Nilai Lakip Kecamatan BOJONGSOANG 

 6 Prosentase Temuan BPK/Inspektorat. 

 

Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Kecamatan Bojongsoang Yang Mengacu Kepada Tujuan Dan 

Sasaran RPJMD 

No Indikator Kinerja Renstra 

Kecamatan 

Satuan Target Kinerja Pada Tahun Ke- 

1 2 3 4 5 

 Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Nilai 62,52 
 

63.53 
 

64.52 
 

65.52 
 

66.52 
 

 Persentase 
Keluhan/Pengaduan 
Pelayanan Administrasi 
Yang ditindaklanjuti 

Persen 

70% 75% 85% 90% 95% 

 Persentase waktu 
pelayanan Administrasi 
Umum lainya 

 

% 70% 75% 80% 83% 87% 
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 Persentase Desa dalam 
Kriteria Baik 

Angka 1 
Desa 

1 
Desa 

1 
Desa 

1 
Desa 

1 
Desa 

 Jumlah Pelaksanaan 
Pelimpahan Urusan 
Pemerintah Dari Bupati 
Kepada Camat ( KDH ) 

 

Angka 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 

 Nilai Lakip Kecamatan 
BOJONGSOANG 

Nilai 
47.01 48.01 50.02 55.01 60.02 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bojongsoang 

sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi 

Pemerintah Kabupaten Bandung, maka rencana strategis Kecamatan Bojongsoang 

merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman 

penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan 

Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. 

Visi Kecamatan Bojongsoang sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang 

tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijkan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 

2021, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan 

dan kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Bojongsoang 

Rencana strategis Kecamatan Bojongsoang akan dicapai apabila ada komitmen 

dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta 

pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. 

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis 

bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi 

implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi. 

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Bojongsoang Kabupaten 

Bandung sampai dengan tahun 2017-2021 dapat dijadikan acuan dalam penentuan 

dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Bojongsoang. 

 


