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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 

karunia-Nya, Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ciwidey ,  

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan. 

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ciwidey, tersebut 

berdasarkan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, 

khususnya berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 

tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, dengan demikian penyempurnaan 

dokumen tersebut mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator 

sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan 

pembangunan yang berkualitas dan profesional. 

Dalam penyusunan perencanaan strategis Perangkat Daerah, 

Kecamatan Ciwidey , mempertimbangkan berbagai permasalahan dan 

perubahan strategis yang dihadapi. Penyempurnaan Renstra Perangkat 

Daerah ini  diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang 

tepat bagi Kecamatan Ciwidey ,  dalam menyesuaikan perubahan strategis 

organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder. 

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk 

kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Ciwidey ,  Kabupaten Bandung 

dalam upaya mewujudkan visi dan misinya 

 
Ciwidey ,     Juli 2017 

 

Camat Ciwidey 

 

ttd 

H. JUHERMAN, SH, MM 
Pembina Tk I /IVb 

NIP. 19610224 198603 1 007 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penyelenggaraan otonomi daerah, sebagaimana di atur dalam Undang-

undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bertujuan untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kesejahteraan masyarakat 

diselenggarakan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam 

pelaksanaannya, urusan dan kewenangan dalam otonomi daerah  

diselenggarakan oleh perangkat daerah. 

Guna memberikan pedoman dan arah dalam pencapaian kesejahteraan 

masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. 

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah, sebagaimana di atur dalam 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Kecamatan sebagai tindak lanjut terhadap RPJMD. 

Disamping sebagai instrument perencanaan, Rencana Strategis 

Perangkat Daerah berfungsi pula sebagai salah satu alat ukur penilaian kinerja 

perangkat daerah. Penilaian kinerja mengacu pada penyelenggaraan urusan, 

Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Bertolak dari hal tersebut maka 

salah satu bahan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah didasarkan 

pada Tugas Pokok, Fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ciwdey  tahun 2016-

2021 yang telah tersusun yang berdasarkan Perda RPJMD 2016-2021 tersebut 

akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahunan sesuai dengan 

prioritas yang akan dicapai. 

Berdasarkan uraian di atas, dan sejalan dengan terbitnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka  Kecamatan 

Ciwidey menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ciwidey 

Tahun 2016-2021. 

Rencana strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ciwidey berisikan 

kebijakan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun melalui proses 

musyawarah rencana pembangunan dan koordinasi pada lingkup pelaksanaan 

program dan kegiatan di Kecamatan Ciwidey. Rencana strategis Perangkat 
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Daerah Kecamatan Ciwidey ini juga disusun dengan mengacu pada pendekatan 

perencanaan dan penganggaran terpadu yang bersifat indikatif dan memuat 

program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh 

Kecamatan Ciwidey. Sesuai dengan karakteristik Kecamatan yang berbaris 

Pemerintahan Kewilayahan, maka strategi  pencapaian Renstra Perangkat 

Daerah Kecamatan Ciwidey dirumuskan melalui penguatan fungsi dan 

kewenangan Kecamatan, yaitu : 

a. Fungsi Pembinaan Wilayah, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah 

Kecamatan Ciwidey yang kondusif yang memiliki daya dukung bagi 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta 

pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Bandung. 

b. Fungsi Pelayanan Publik, yang bertolak dari posisi Kecamatan Ciwidey 

sebagai perangkat daerah yang terdekat posisinya dengan masyarakat dan 

sejalan dengan strategi pendekatan institusi pelayanan kepada masyarakat. 

 

1.2.  Landasan Hukum 

Adapun landasan hukum yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung 

tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 

a. Landasan Idiil Pancasila; 

b. Landasan Konstitusional Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 18 ayat 6; 

c. Landasan Operasioanl, yaitu : 

1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 

(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2099 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

10) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) 

11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
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14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

15) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kinerja 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405; 

16) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4406); 

17) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4485); 

18) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 

19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4614); 

20) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4737); 

21) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4815); 
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22) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

23) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4890); 

24) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5826); 

25)  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 5533); 

26) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887): 

27) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3),  

28) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2017(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 96), 

29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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31) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 

32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008, tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di 

Kabupaten/Kota; 

33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008, tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan DAlam Negeri di 

Kabupaten / Kota 

35) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 / PERMEN 

/M/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan 

Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 

36) Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 / HUK / 2008 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota; 

37) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan 

dan Anak Korban Kekerasan; 

38) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 / PRT / M / 2010 

tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum; 

39) Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar; 

40) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 / MEN / X 

/ 2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan; 

41) Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 22 / PER / 

M.Kominfo / 12 / 2010 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informasi; 

42) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
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43) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 / Permenten / OT.140 / 12 / 

2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota; 

44) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106 / 

HK.501 / MKPI 2010 tentang SPM Bidang Kesenian; 

45) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

46) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tenteng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

47) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah; 

48) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang  Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja; 

49) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 518); 

50) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

51) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 

45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
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Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 

Nomor 24 Seri E, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87); 

52) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, (Tambahan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 60); 

53) Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017; 

54) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun  2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 

2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9); 

55) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 

56) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3); 

57) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2010 Nomor 11); 

58) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 

(RPJPD) Kabupaten Bandung  Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7); 

59) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12); 
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60) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 4); 

61) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 

1); 

62) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7); 

63) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12); 

64) Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan 

Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah 

65) Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten 

Bandung (Berita  Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 60); 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Rencana Strategi  Perangkat Daerah Kecamatan 

Ciwidey Tahun 2016-2021 adalah dalam rangka mengoptimalkan pencapaian 

Visi, Misi, Kabupaten Bandung, Tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan 

fungsi Kecamatan Ciwidey yang berdasarkan pada RPJMD Pemerintah 

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah 

Kecamatan Ciwidey Tahun 2016-2021 untuk memberikan arah dan pedoman 

bagi aparatur Kecamatan Ciwidey dalam melaksanakan rencana kegiatan jangka 

menengah untuk menunjang pencapaian Visi, Misi, Kabupaten Bandung tujuan 

dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi yang berdasarkan pada RPJMD 

Pemerintah Kabupaten Bandung 2016-2021. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Kecamatan Ciwidey Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 1.1  Latar Belakang 

 1.2  Landasan Hukum 

 1.3  Maksud dan Tujuan 

 1.4  Sistematika Penulisan 

 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN  

 2.1 Tugas dan Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

 2.3  Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

 2.4  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah 

 

BAB III  ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 3.1  Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah 

 3.2  Telaahan, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih 

 3.3  Telaahan Renstra Perangkat Daerah K/L dan Renstra Perangkat 

Daerah 

 3.4  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajiann Lingkungan 

Hidup Strategis Perangkat Daerah 

 3.5   Penentuan isu-isu Strategis Perangkat Daerah 

 

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN  

 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah  

 4.2  Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah 

 

BAB V RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN 

 

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU 

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 

BAB VII PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN  KECAMATAN CIWIDEY 

 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Bagan Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 

tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, 

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Ciwidey Kabupaten bandung terdiri atas : 

a. Camat  

b. Sekretariat; 

c. Seksi Pemerintahan; 

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

f. Seksi Pembangunan 

g. Seksi Sosial Budaya 

h. Jabatan Fungsional. 

 

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Ciwidey sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,  

mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum 

pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati 

untuk menangani sebagian urusan pemerintahan. 

 

 

CAMAT 

Subbag umum 

dan kepegawaian 

Subbag  program 
dan keuangan 

Seksi 
Trantibum 

Seksi  
Pemberdayaan 

Masyarakat 

Seksi 
Pemerintahan 

Seksi 
Pembangunan 

Seksi 
Sosial budaya 

Kelompok jabatan 
Fungsional 

Sekretaris 
Camat 
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Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi: 

a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan 

pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang 

pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban 

umum, pembangunan dan sosial budaya; 

b. Penyelenggaraan  pengendalian dan  fasilitasi  pelaksanaan  tugas  

bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan 

ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya; 

c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

Kecamatan. 

 

Uraian tugas Camat, adalah sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan 

tugas umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok 

dan fungsinya; 

b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka 

pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, 

kebijakan umum, strategi dan program kerja Kecamatan serta kondisi 

dinamis  masyarakat; 

c. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan 

masyarakat, ketentraman ketertiban umum, pembangunan dan 

kegiatan sosial budaya di tingkat Kecamatan; 

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa, melalui : 

1) Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa; 

2) Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;  

3) Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset 

Desa;   

4) Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;  

5) Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;  

6) Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa; 

7) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa;  
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8) Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;  

9) Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan 

pembangunan Desa; 

10) Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; 

11) Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 

12) Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga 

kemasyarakatan; 

13) Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 

14) Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan 

pihak ketiga; 

15) Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang 

Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa; 

16) Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat Desa; 

17) Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan 

18) Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di 

wilayahnya 

e. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian 

pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup pemerintahan, pemberdayaan 

masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan 

sosial budaya; 

f. Mengkoordinasikan program dan kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan oleh UPTD dan oleh unsur swasta dan masyarakat di 

wilayah kerjanya; 

g. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sesuai 

standar pelayanan mininal pelayanan dasar pada wilayah kerjanya; 

h. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan 

penetapan Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja 

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

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

(SP) Kecamatan serta 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; 
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i. Memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas 

Kecamatan; 

j. Menyelenggarakan  konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait 

baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan; 

k. Mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan 

maupun tertulis sesuai bidang tugasnya; 

l. Memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan 

petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas; 

m. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

program kerja Kecamatan; 

n. Membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan 

kualitas dan karier staf; 

o. Memeriksa  konsep-konsep surat  yang  diajukan  oleh  staf  sebelum  

ditandatangani;  

p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut;  

q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris Desa PNS berdasarkan 

rekomendasi kepala desa melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

r. Memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP) bagi Kepala UPT di lingkup wilayah kerjanya;  

s. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis 

maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

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

sesuai kebutuhan kepada pimpinan;  

u. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang 

menyangkut bidang tugas Kecamatan; dan 

v. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

w. Menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk 

dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan Perundang-

undangan yang berlaku. 
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Selain melaksanakan tugas camat mendapatkan Pelimpahan 

sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah kabupaten. Pelimpahan 

Kewenangan Bupati dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik 

yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan 

masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Pelimpahan Kewenangan 

Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah. 

 

2. Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja 

kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum dan kepegawaian, 

keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan juga 

mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN); 

 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;  

b. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan; 

c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; 

d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum 

dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan; 

e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan 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. 

 

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup 

kesekretariatan; 

b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

c. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan 
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Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), 

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

Standar Pelayanan (SP) serta dokumen-dokumen perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya; 

d. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan 

kompilasi data  rencana anggaran dan belanja kegiatan Kecamatan 

yang bersumber dari seksi; 

e. Menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi 

urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan kebutuhan rumah 

tangga kedinasan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, 

perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

f. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah 

tangga, serta keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

g. Menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan 

menilai konsep tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di 

lingkungan Kecamatan berdasarkan pendoman dan ketentuan 

peraturan perundang–undangan yang berlaku; 

h. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan rencana kerja Seksi; 

i. Menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Kecamatan; 

j. Memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan 

yang diambil dalam lingkup tugasnya; 

k. Menginventarisasi, mengeindentifikasi dan menyiapkan bahan 

pemecahan masalah di bidang tugasnya; 

l. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

m. Mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup sekretariat sesuai bidang 

tugasnya; 

n. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

staf; 

o. Mengkoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau 

langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas; 

p. Memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup sekretariat 

agar dapat melaksanakan tugas dengan baik; 
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q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup sekretariat untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 

r. Mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian 

tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya; 

s. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

t. Menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah 

dinas yang berlaku; 

u. Mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di 

lingkungan Kecamatan agar terwujud tertib administrasi; 

v. Menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan; 

w. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam 

jabatan struktural di bawahnya dan jabatan fungsional umum; 

x. Menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, 

peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai 

kepentingan Kecamatan, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan 

masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi Kecamatan; 

y. Melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, 

berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;  

z. Mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk 

disampaikan kepada pimpinan; 

aa. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan 

penyusunan laporan program kegiatan Kecamatan sesuai dengan 

ketentuan; 

bb. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; dan 

cc. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

dd. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN). 
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3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok 

menyusun program dan melaksanakan pengelolaan adminsitrasi keuangan; 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Program dan 

Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan bahan perencanaan dan pelayanan administrasi 

perencanaan dan bahan rencana anggaran Kecamatan; 

b. Pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;  

c. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan; 

d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub 

Bagian Program dan Keuangan. 

 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan 

berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja 

Kecamatan; 

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

pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

c. Mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja 

masing-masing seksi pada Kecamatan; 

d. Mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan 

program dan kegiatan masing-masing seksi untuk bahan penyusunan 

prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan; 

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; 
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h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan 

i. Menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi 

laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan 

kinerja lainnya yang telah ditentukan; 

j. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran; 

k. Melaksanakan teknis penatausahaan keuangan;  

l. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta 

pembayarannya; 

m. Melaksanakan perbendaharaan keuangan Kecamatan 

n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan 

pembukuan keuangan; 

o. Melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran; 

p. Melaksanakan akuntansi keuangan; 

q. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan; 

r. Melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

s. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; 

t. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Program 

dan Keuangan; 

u. Melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan; 

v. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

w. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf; 

x. Membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 

y. Mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

z. Menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Program dan Keuangan 

untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing; 

aa. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 
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bb. Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf 

untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

cc.   Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

dd. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; dan 

ee. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 

menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, 

kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik 

daerah/aset dan kebutuhan rumah  tangga kedinasan, penyiapan kebutuhan 

pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi 

kepegawaian lainnya juga menyelenggarakan Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN). 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, 

kelembagaan serta ketatalaksanaan; 

b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, 

kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, kebutuhan rumah 

tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian; 

c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya;  

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN). 

 

Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah 

sebagai berikut : 

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam 

lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
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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; 

n. Memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti 

ujian dinas dan izin/tugas belajar; 

o. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; 

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

jabatan, standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; 
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q. Melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen 

kepegawaian; 

r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan 

sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen 

lainnya sesuai kepentingan Kecamatan serta melaksanaan pelayanan 

hubungan masyarakat; 

s. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

t. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para staf; 

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

masing; 

v. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

w. Menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Umum dan 

Kepegawaian untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja 

masing-masing; 

x. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang ditetapkan; 

y. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

z. Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf 

untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

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

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

bb. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; dan 

cc. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya; dan 

dd. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN). 
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5. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 

kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja 

Seksi Pemerintahan; 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pemerintahan; 

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan; 

c. Pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemerintahan; 

d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Pemerintahan. 

 

Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pemerintahan; 

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan 

basis data Seksi Pemerintahan sebagai bahan penyusunan rencana 

kegiatan; 

c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan 

berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja 

Kecamatan; 

d. Melaksanakan pengolahan data, administrasi kependudukan, 

pertanahan dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan; 

e. Menyiapkan bahan penerbitan dan penandatangan surat keterangan 

ahli waris, surat keterangan domisili, surat keterangan pindah antar 

Kecamatan dalam kabupaten serta legalisasi fotocopy dokumen 

kependudukan; 

f. Menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan izin tinggal 

tetap/sementara untuk warga negara asing; 

g. Menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan Izin Peruntukan 

Penggunaan Tanah (IPPT) dan bahan rekomendasi yang berkaitan 

dengan usulan peralihan pelepasan dan mutasi aset desa; 
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h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan serta 

pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

desa/kelurahan, lembaga desa/kelurahan, lembaga adat dan tradisi 

lainnya serta melaksanakan pembinaan dan bimbingan tata cara 

pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; 

i. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi 

pemerintahan desa/kelurahan; 

j. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan 

administrasi desa/kelurahan; 

k. Melakukan pembinaan, pengawasan terhadap kepala desa/lurah dan 

perangkat desa/kelurahan 

l. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di 

tingkat Kecamatan; 

m. Menyiapkan bahan pengawasan atas tanah-tanah objek landreform, 

batas kawasan hutan dan keutuhan kawasan hutan dan penyaluran 

dana bantuan desa/kelurahan di wilayah kerjanya; 

n. Menyiapkan bahan pengawasan  dan melaksanakan fasilitasi 

administrasi keuangan desa, pengelolaan keuangan desa dan 

pendayagunaan aset desa; 

o. Melaksanakan faslitasi perselisihan antar desa/kelurahan lingkup 

Kecamatan; 

p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan 

program dan kegiatan pemerintah skala nasional, provinsi dan 

kabupaten lingkup Kecamatan meliputi pemilihan umum, pemilihan 

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

lainnya; 

q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi aspirasi masyarakat 

bersama pemerintah desa/kelurahan dalam pemekaran desa/kelurahan 

dan aspirasi-aspirasi lainnya untuk kemajuan dan kemandirian 

desa/kelurahan; 

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; 
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t. Menyiapkan bahan administrasi pengesahan panitia pencalonan dan 

pemilihan kepala desa; 

u. Menyiapkan bahan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ketua 

dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 

v. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian  pelayanan kepada 

masyarakat berupa administrasi kependudukan dan surat keterangan 

lainnya yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat; 

w. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

dalam lingkup Seksi Pemerintahan; 

x. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

y. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

z. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

aa. Memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

bb. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

cc. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut;  

dd. Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf 

untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

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

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

ff. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya;  

gg. Melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan  kepada 

Camat di bidang pemerintahan; dan  

hh. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya 

 

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan 

melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 
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Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat; 

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat; 

c. Pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

tugasnya; dan 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat. 

 

Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat; 

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan 

basis data Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan 

penyusunan rencana kegiatan; 

c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan 

teknis, strategi dan program kerja Kecamatan; 

d. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan 

pemberdayaan masyarakat lingkup Kecamatan dalam forum 

musyawarah perencanaan pembangunan di desa; 

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 
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Petani Pemakai Air (P3A), mitra cai dan kelompok-kelompok tani 

lainnya; 

i. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat, program penanggulangan kemiskinan di wilayah 

kerjanya yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta dan 

masyarakat; 

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program dan 

kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh UPTD, unsur 

swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya; 

k. Melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 

l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

n. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

o. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

p. Memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

q. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut;  

s. Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf; 

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

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

u. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya; dan 

v. Melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan  kepada 

Camat di bidang pemberdayaan masyarakat; dan 

w. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 
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7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas 

pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan 

melaksanakan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban Umum; 

c. Pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum; 

d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

tugasnya;  

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. 

 

Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta 

pengolahan basis data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; 

c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan 

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan sasaran, 

kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan; 

d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum; 

e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; 

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya ketentraman dan 

ketertiban umum, perlindungan masyarakat berdasarkan hasil 

koordinasi dengan instansi terkait; 
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g. Melaksanakan tugas tambahan ex-officio Kepala Satuan Unit 

Pelaksana Polisi Pamong Praja; 

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi  dengan  pemuka  

agama dan tokoh masyarakat  yang  berada  di  wilayah  kerja 

Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum 

masyarakat; 

i. Menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan izin keramaian, izin 

pertambangan serta izin pengambilan air bawah tanah dan air 

permukaan di wilayah kerjanya; 

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan partisipasi 

masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat (LINMAS) dan 

pencegahan serta penanggulangan bencana alam;  

k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan sadar hukum dan 

terpeliharanya hak asasi manusia (HAM), serta pembinaan ketertiban 

umum di wilayah kerjanya; 

l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap sub 

agen dan pangkalan gas serta minyak tanah; 

m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap 

pencegahan serta pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT); 

n. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga 

masyarakat, tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja di wilayah 

kerjanya; 

o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

dalam lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

p. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

q. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

r. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

s. Memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

t. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

u. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai 

bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;  
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v. Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf 

untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

w. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

x. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya; dan 

y. Melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan  

kepada Camat di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan  

z. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

8. Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan 

bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana 

kerja Seksi Pembangunan; 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pembangunan; 

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan; 

c. Pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pembangunan; 

d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

tugasnya;  

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Pembangunan. 

 

Uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pembangunan; 

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta 

pengolahan basis data Seksi Pembangunan sebagai bahan 

penyusunan rencana kegiatan; 

c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan 

Seksi Pembangunan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi 

dan program kerja Kecamatan; 



 

 
 

 

31 

 

d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

dalam lingkup Seksi Pembangunan; 

e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;  

f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan musrenbang kecamatan;  

g. Melaksanaan pembinaan dan monitoring musrenbangdes; 

h. Menyiapkan bahan usulan untuk penyelenggaraan musrenbang 

kabupaten; 

i. Menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) rumah tinggal sesuai dengan ketentuan; 

j. Menyiapkan bahan pengawasan pengendalian dan monitoring 

kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi, 

APBN dan sumber pembiayaan lainnya; 

k. Melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang lingkungan 

hidup; 

l. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas 

umum dan fasilitas sosial, pengawasan dan pengendalian fungsi 

Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), penataan perkotaan dan 

perdesaan; 

m. Mengkoordinasikan bahan pengawasan dan pengendalian fungsi 

Daerah Aliran Sungai (DAS) serta fungsi prasarana dan sarana 

pengairan baik teknis maupun non teknis serta pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya air dan pertambangan di wilayah kerjanya; 

n. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pelayanan umum yg dilaksanakan oleh perangkat daerah;  

o. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

p. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

q. Memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

r. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf 

berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

s. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai 

bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;  
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t. Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh 

staf;  

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

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

v. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya;  

w. Melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan  

kepada Camat di bidang pembangunan; dan  

x. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

9. Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan 

bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana 

kerja Seksi Sosial Budaya; 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Sosial Budaya 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial 

Budaya; 

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sosial Budaya; 

c. Pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Sosial Budaya; 

d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

bidang tugasnya;  

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Sosial Budaya. 

 
Uraian tugas Kepala Seksi Sosial Budaya adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Sosial Budaya; 

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta 

pengolahan basis data Seksi Sosial Budaya sebagai bahan 

penyusunan rencana kegiatan; 

c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan 

Seksi Sosial Budaya berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi 

dan program kerja Kecamatan; 
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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; 

p. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya;  

r. Melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan  

kepada Camat di bidang sosial budaya; dan 

s. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 

 Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Ciwidey berjumlah 16 orang, terdiri 

dari 9 Pejabat struktural, 6 staf pelaksana, 1 Kepala Desa selain itu terdapat pula 

2 orang tenaga kerja kontrak dan 3 orang sukwan. Adapun Susunan Pegawai 

Negeri Sipil pada kantor Kecamatan Ciwidey pada tahun 2017 adalah sebagai 

berikut : 

Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan : 

Pangkat/Golongan Jumlah 

1. Golongan IV/b 

2. Golongan IV/a 

 

 

1 

1 

Orang 

Orang 

3. Golongan III/d  3 Orang 

4. Golongan III/c  4 Orang 

5. Golongan III/b  0 Orang 

6. Golongan III/a  1 Orang 

7. Golongan II/d  0 Orang 

8. Golongan II/c  2 Orang 

9. Golongan II/b  2 Orang 

10. Golongan II/a  2 Orang 

11. Golongan I/b  - Orang 

12. Golongan I/a  - Orang 

Jumlah 16    Orang 

 

Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan : 

Nama Jumlah 

1. Pasca Sarjana/S-2 

2. Sarjana/S-1 

   3 

  4 

Orang 

Orang 

3. Diploma II    - Orang 

4. SMA/SLTA    7 Orang 

5. SMP/SLTP    2 Orang 

6. SD    - Orang 

Jumlah  16 Orang 

 

Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Ciwidey berdasarkan Diklat 

Struktural/Kepemimpinan 

No. Pendidikan Jumlah 

1 Diklatpim III 2 

2 Diklatpim IV 6 

JUMLAH 8 
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Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Ciwidey berdasarkan Jenis 

Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 15 

2 Perempuan 1 

JUMLAH 22 

 

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, 

Kecamatan Ciwidey dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, 

bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan 

prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi 

kurang baik/rusak. Untuk lebih jelasnya, sarana dan prasarana tersebut dapat 

dilihat pada data sebagai berikut : 

 

No Nama Aset Jumlah  No Nama Aset Jumlah 

1 Tanah 1  19 Kursi kerja/putar 21 

2 
 
 
 
 
 

Gedung Kantor 5 
 
 
 
 
 

 20 Kursi tamu 5 

Gedung Tempat Kerja (1)  21 Meja komputer 1 

Rumah Dinas (1)  22 Tenda 1 

Aula Kecamatan (1)  
23 Mesin potong 

rumput 1 

Mushola (1)  24 Lemari es 2 

Gedung PKK (1)  25 AC 2 

3 Macadam Roller/Stoom 1  26 Kompor gas 1 

4 
 
 
 

Kendaraan Bermotor 10 
 
 
 

 27 Tabung gas 1 

Roda 2     (7)  28 Rice cooker 1 

Roda 4     (2)  29 Rak piring 1 

Roda 3     (1)  30 teLevisi 3 

5 Gerobak dorong 2  31 Sound system 1 

6 Container sampah 2  32 Wireless 1 

7 Mesin tik 2  33 Tustel/kamera 1 

8 Mesin absensi 1  34 Dispenser 3 

9 Lemari 6  35 Komputer 10 

10 Rak besi/kayu 3  36 Printer 14 

11 Filling kabinet 5  37 Laptop 8 

12 Papan visuil/instansi 4  38 Scaner 1 

13 Mesin antri 1  39 UPS 2 

14 Mesin anjungan 1  40 Infocus 2 

15 Torn air 1  41 Handycam 1 

16 Mesin pompa air 2  42 Faximile/telepon 2 

17 Kursi tunggu 3  43 Handy talky 1 

18 Meja tulis/kerja 10     
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Pertumbuhan anggaran Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021 

No Tahun 
Anggaran (satuan Rp) 

Sumber Data 
Murni Perubahan 

1 2014  1.389.848.000 DPA 2014 

2 2015 852.300.000 1.145.379.140 DPA 2015 

3 2016 1.302.996.560 1.310.496.560 DPA 2016 

4 2017 1.383.542.244 1.406.292.244 DPA 2017 

5 2018 1.074.241.490 - DPA 2018 

6 2019 1.015.448.740 - Renstra Riviu 

7 2020 1.020.525.983 - Renstra Riviu 

8 2021 1.025.628.607 - Renstra Riviu 

 

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Memperhatikan aturan yang ada betapa kompleksnya tugas dan fungsi 

Kecamatan yang harus di jalankan, Disamping harus mempasilitasi tugas dari 

Perangkat Daerah yang lain juga harus mempasilitasi pelaksanaan tugas dan 

fungsi Desa. Namun hal ini belum di dukung dengan sarana dan prasarana, 

sumber daya yang memadai dan anggaran yang di kelola, sehingga di sadari 

pelaksanaan tugas dan kinerja Kecamatan Ciwidey selama ini belum bisa 

optimal. 

Dari data anggaran di atas dapat di simpulkan bahwa sebagian besar 

anggaran yang di kelola Kecamatan Ciwidey selama 2 tahun terakhir baru 

terbatas pada belanja rutin kantor dan sedikit yang menyentuh pada pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi dari masing-masing seksi, sehingga kinerja pala kepala 

seksi belum dapat di ukur secara optimal, walaupun dalam kenyataannya 

masing-masing seksi telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-

masing. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Ciwidey dapat di lihat dari beberapa 

indikator kinerja : 

1. Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran 

2. Meningkatnya sarana dan prasana aparatur 

3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 

4. Meningkatnya system pengawasan internal dan pengendalian 

Disamping kinerja Kecamatan Ciwidey sebagaimana tercantum dalam 

penjabaran di atas maka secara umum dapat di jelaskan beberapa kinerja 

kecamatan Ciwidey sebagaimana tersebut di bawah ini :       
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2.3.1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan : 

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di Desa; 

2. Pembinaan siskamling di tingkat Desa, Dusun atau Lingkungan sampai pada 

tingkat RT dan RW; 

3. Mengadaka patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa 

untuk melihat langsung aktifitas masyarakat dalam bersiskamling; 

4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh Desa 

bersama dengan jajaran Muspika dan dinas atau instasi terkait; 

5. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban bersama Muspika dan 

Instansi terkait; 

6. Mengadaka pembinaan dan penekanan kepada pemerintah Desa untuk 

membuat peraturan Desa sebagai dasar atau payung Hukum di tingkat 

Desa; 

7. Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, 

PMK, Satpol PP dan Puskesmas; 

8. Melakukan penataan dan penertiban PKL dan parker liar; 

9. Melaksanakan kegiatan lainnya seperti perayaan HUT Kemerdekaan RI, 

Karnafal umum, Pam Lebaran; 

10. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas desa; 

11. Penataan rungb peyanan publik di Kecamatan; 

12. Pembinaan dan pembenahan Administrasi pelayanan baik di kecamatan dan 

Desa seKecamatan Ciwidey; 

13. Pembinaan aparat Kecamatan dan Perangkat Desa secara rutin; 

14. Pelaksanaan Apel pagi setiap Hari; 

15. Mengadaka Rapat koordinasi Desa se Kecamatan Ciwidey; 

16. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan Desa untuk 

mengikuti diklat, Pendidikan dan kursus baik yang di laksanakan pemerintah 

Kabupaten maupun pihak lainnya; 

17. Mengadakan Rapat koordinasi rutin dengan dinas dan instansi di tingkat 

kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para 

aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan; 

18. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di 

Kecamatan Ciwidey; 

19. Peningkatan kedisiplinan perangkat Desa; 
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20. Pembinaan kelengkapan Administrasi Desa termasuk pendampingan 

membuat perdes tentang APBDes, dan susunan Administasi dan tata 

laksana pemerintahan Desa; 

21. Mengikut sertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti 

kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan perangkat desa; 

22. Memberikan sosialisasi bagi perangkat Desa dan Kelurahan terkait dengan 

adanya berbagai peraturan perundang-undangan; 

23. Pembinaan secara rutin ke Desa yang berkaitan dengan peleksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan Desa. 

 

2.3.2.   Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan 

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara 

lain dengan memfasililtasi, membina dan membantu kegiatan peningkatan 

ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat; 

2. Memfasilitasi, membina dan membantu kegiatan revitalitas pertanian; 

3. Pemantauan kegiatan perluasan rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi; 

4. Memfasilitasi, pembina dan memantau kegiatan pembangunan dan 

rehabilitasi gedung sekolah; 

5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang 

Kecamatan; 

6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi pengusunan rencana strategis 

kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan; 

7. Pembinaan, koordinasi dan sdinkronisasi rencana pembangunan di desa  

dengan melibatkan para tokoh masyarakat; 

8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan 

kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah kecamatan; 

9. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat 

(SANIMAS); 

10. Memfasilitasi dan memonitoring pengelolaan tempat pengolah sampah; 

11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keuarga Berencana serta 

Kesehatan; 

12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu; 

13. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendanaan Keluarga Sejahtera. 
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2.3.3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemasyarakatan 

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin); 

2. Monitoring penyaluran Jamkes gakin; 

3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan; 

4. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah; 

5. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan; 

6. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, 

kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berncana; 

7. Pembinaan dan penyuluhan terhadapn pemuda tentang wawasan 

kebangsaan serta peningkatan peraturan pemuda terkait masalah sosial 

budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan; 

8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan 

demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi dalam kehidupan 

sehari-hari; 

9. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam. 

 

2.4. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan 

 Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting 

dalam menetapkan keberhasilan Kecamatan Ciwidey dalam kurun waktu 5 (lima) 

tahun kedepan. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci yang diidentifikasi dari 

permasalahan-permasalahan yang telah terjadi  yaitu: 

1. Pelayanan umum yang dilaksanakan di Kecamatan Ciwidey belum optimal. 

Hal ini disebabkan antara lain: 

a. Sarana pendukung administrasi masih belum optimal 

b. Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih 

kurang, 

2. Pendapatan asli daerah telah dapat mencapai target yang ditetapkan, 

namun terdapat masih terdapat kendala, antara lain: 

a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting 

kepemilikan IMB. 

b. Belum optimalnya petugas dalam penerapan sanksi bagi bangunan 

yang belum memiliki IMB, 

c. Penerapan Ijin Gangguan belum optimal, 

3. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang masih belum 

optimal yang disebabkan antara lain: 

a. Masih adanya distorsi informasi 
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b. Masih terdapatnya kesenjangan ekonomi. 

4. Masih dalam tahap adaptasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

nomor 13 tahun 2006, sehingga diperlukan cukup waktu dalam rangka 

penyesuaian pelaksanaan pengelolaan keuangan yang representatif sesuai 

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan daerah.  

5. Masih kurang sesuainya tahapan waktu jadwal kegiatan sesuai Peraturan 

Menteri Dalam Negeri yang mengakibatkan pada awal tahun anggaran 

belum bisa diserap dan pada akhir tahun anggaran dikejar oleh waktu 

sehubungan masih banyaknya kegiatan dan pagu anggaran yang belum 

terserap. 

6. Masih kurangnya koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas, dimana 

masih banyak kekurangan sinkronisasi dalam pencapaian sasaran baik 

intern Perangkat Daerah Kecamatan Ciwidey sendiri maupun antar SKPD di 

lingkungan Pemerintah kabupaten bandung. 

7. Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit 

kerja. 

8. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum 

sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian. 

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

mengancam sifat inovasi pada para karyawan yang ada. 

10. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal 

11. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena 

pemanfaatan sistem informasi yang telah tersedia belum optimal.  

Melihat fenomena yang telah diungkapkan diatas, maka sesungguhnya 

keinginan untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Ciwidey  telah merupakan 

keharusan dan menjadi perhatian yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Ciwidey, menyusun strategi yang 

mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta 

faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal. 

 

Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal Kecamatan Ciwidey 

adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan  

2. Fasilitas dan sarana prasarana perkantoran yang dimiliki sekarang 

3. Pengelolaan keuangan daerah melalui Aplikasi SIMDA 
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4. Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik 

5. Tingkat pendidikan staf yang cukup memadai 

6. Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja pada Kecamatan Ciwidey 

dan pola komunikasi yang lancar antar atasan dan bawahan 

 

Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal 

Kecamatan Ciwidey adalah sebagai berikut : 

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

organisasi 

2. Masih adanya penempatan SDM yg belum sesuai dengan kompetensi 

kualifikasi pendidikan 

3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi 

inisiatif dan inovasi staf 

4. Belum optimalnya sarana dan prasarana  yang dibutuhkan 

5. Rendahnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini 

6. Konsistensi perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan belum optimal 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan. 

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah 

langsung berhubungan dengan masyarakat, kecamatan merupakan kepanjangan 

tangan dari Pemerintah Kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan 

melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya peran kecamatan 

belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM 

aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “Kabupaten 

Kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM 

aparatur yang memadai. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Ciwidey tidak 

terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut 

antara lain : 

1. Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai, 

2. Masih banyak ruas jalan lingkungan yang rusak, 

3. Belum akuratnya data potensi seluruh desa 

4. Masih adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada ditrotoar jalan raya  

protokol dan   lahan milik pemda/negara, 

5. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi    

peraturan  daerah, 

6. Masih adanya kemacetan lalu lintas pada titik-titik tertentu, 

7. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk    

bottom up planning dengan top down planning. 

8. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki. 

9. Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan   

kewenangan; 

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi,  kondisi SDM aparatur 

dan sarana prasarana telah di uraikan pada bab sebelumnya. Selain 

memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh 

SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah kecamatan Ciwidey, juga 

pelayanan administasi dan kependudukan masyarakat. 
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3.2. Telaahan, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Bandung tahun 2016-2021 merupakan bagian dari rencana pembangunan 

jangka panjang daerah Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 yang perlu 

mendapat perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang 

belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul 

di masaa yang akan datang. 

Berbagai isu global dan nasiaonal perlu dipertimbangkan dalam 

menyelesaikan isu yang bersifat lokal, dan berimplikasi pada kesejahteraan 

masyarakat. Isu yang di hadapi Kabupaten Bandung antara lain: Keamanan dan 

ketertiban masyarakat, pelayanan publik, lingkungan hidup dan bencana, kualitas 

sumber daya manusia (Pendidikan, kesehatan dan kashalehan sosial) 

pembangunan pedesaan dan Ketahanan pangan, infrastruktur wilayah dan tata 

ruang, serta kemiskinan. Dalam menangani isu tersebut diperlukan penguatan 

kepemimpinan yang didukung oleh komponen masyarakat dan penyelenggara 

pemerintahan.  

Dengan mempertimbangkan isu yang ada, maka visi Pemerintaha Daerah 

Kabupaten Bandung, yang di tuangkan dalam RPJMD tahun 2016-2021, yang 

hendak dicapai adalah : 

 

“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing 

melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan 

Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan  

Lingkungan”. 

 

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang 

akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Bandung 

dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional 

maupun global. Dengan memperhatikan isu dan pencapaian visi Kabupaten 

Bandung yang maju, mandiri dan mampu bersaing tersebut, maka di rumuskan 9 

(sembilan) Misi Kabupaten Bandung dalam rangka pencapaian visi Kabupaten 

Bandung 2016-2021, sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan; 

2. Mengoptimalkan kualitas pelayanan kesehatan; 
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3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah 

dengan memperhatikan aspek kebencanaan; 

4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat; 

5. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif; 

6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup; 

7. Meningkatkan Kemandirian Desa; 

8. Meningkatkan reformasi birokrasi; 

9. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah. 

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, maka Kecamatan Ciwidey 

berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi bupati 

dan wakil bupati terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi pemerintah 

Kabupaten Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan 

perundangan yang berlaku. Namun demikian dalam pelaksanaannya selama ini 

belum didukung dengan anggaran sarana dan prasarana yang memadai, hal ini 

tampak dalam anggaran yang dikelola sebagaimana telah dipaparkan di depan. 

Dengan modal semangat dan kerjasama selama ini pelaksanaan tugas dan 

fungsi dapat dilaksanakan meskipun dengan hasil yang belum optimal. 

 

3.3. Telaahan Renstra  Perangkat Daerah  

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh critical 

succes factor yang merupakan strategi fungsi yang harus dipenuhi sebagai 

berikut: 

1. Kuantitas, kualitas dan motivasi pegawai yang memadai; 

2. Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit. 

3. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan 

kegiatan. 

4. Tersedianya sarana prasarana yang memadai. 

5. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan 

tupoksi. 

6. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melaluai kebijakan yang 

ada untuk menguatkan peran kecamatan. 

 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis  

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 
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administrative dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah 

yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. 

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi 

implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan 

Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka 

Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan 

pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan 

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi 

program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat 

menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW 

tersebut. 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat HLHS 

adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk 

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan 

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, 

dan/atau program. 

Berdasarkan kondisi geografis Kecamatan Ciwidey terletak di sebelah 

Selatan ibu kota Kabupaten Bandung (Soreang), mempunyai Luas Wilayah 3.535 

Ha, dengan jarak kurang lebih 17 km dan berada di sebelah selatan Kabupaten 

Bandung. Kecamatan Ciwidey terdiri dari 7 Desa, 30  Dusun, 152 RW dan 509 

RT. Adapun batasan-batasan wilayah Kecamatan Ciwidey adalah sebagai 

berikut:   

1. Sebelah Utara : Kecamatan Cililin 

2. Sebelah Selatan  : Kecamatan Rancabali 

3. Sebelah Timur : Kecamatan Pasirjambu 

4. Sebelah Barat : Kabupaten Bandung Barat 

Kecamatan Ciwidey mempunyai ketinggian 1.200 m di atas permukaan 

laut ( dpl ) bertopografi Berombak sampai berbukit dengan suhu maksimal 29 0C 

dan suhu mininum 20 0C Wilayah Kecamatan dengan curah hujan  rata-rata 

2.149 mm / Tahun adapun bentuk wilayah Kecamatan Ciwidey adalah sebagai 

berikut :  

1. Datar sampai berombak    :  10 % 

2. Berombak sampai berbukit  :   60 %  

3. Berbukit dapat bergunung  :   30 % 
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Adapun Wilayah Kerja Kecamatan Ciwidey sebagai perangkat Daerah 

meliputi 7 (tujuh)  Desa yang terdiri dari : 

1. Desa Ciwidey 

2. Desa Panyocokan 

3. Desa Sukawening 

4. Desa Nengkelan 

5. Desa Rawabogo 

6. Desa Lebakmuncang 

7. Desa Panundaan 

 

3.5. Penentuan Isu- isu Strategis 

Kecamatan Ciwidey sebagai instansi sektor publik telah mengupayakan 

penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil  yang ingin dicapai 

selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2016-2021 dengan memperhitungkan 

potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis Perangkat Daerah 

Kecamatan Ciwidey  dalam penyusunannya melibatkan seluruh komponen di 

kecamatan yang telah menempatkan Renstra Perangkat Daerah sebagai 

komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja aparatur Kecamatan Ciwidey 

yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, 

mudah, murah dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik.  

Berdasarkan data empirik dan kondisi yang  berkembang di wilayah kerja 

terdapat isu – isu yang muncul : 

1. Pelayan publik masih belum optimal disebabkan mininmya Sumber daya 

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

2. Jumlah dan kualitas pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati 

kepada camat yang belum dapat ditangani semuanya karena belum 

seimbang dengan sumber-sumber pembiayaan dan personil terlebih 

dikarenakan petunjuk pelaksana dan perunjuk teknis belum ada; 

3. Rendahnya kualitasnya SDM perangkat Desa yang berimplikasikan terhadap 

kinerja Pemerintahan Desa yang belum optimal; 

4. Masih terdapat sejumlah pelimpahan kewenangan yang belum dapat 

dilaksanakan yang disebabkan karena belum adanya juklak dan juknis dari 

instansi terkait Pelayanan Masyarakat belum optimal sehingga dirasakan 

oleh sebagian masyarakat pelayanan belum optimal ; 
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Upaya – upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah dilakukan 

Kecamatan Ciwidey antara lain sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, 

perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM petugas 

layanan.  

2. Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan sehingga dapat melaksanakan 

pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati Kepada camat. 

3. Mengadakan pembinaan terhadap SDM perangkat Desa dalam peningkatan 

kinerja Pemerintah Desa; 

4. Melaksanakan langkah-langkah koordinasi untuk keselarasan dan 

kesepahaman dalam pengambilan keputusan dengan Instansi Pemerintah 

(Perangkat Daerah) 

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat 

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk 

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu 

yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas 

pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Tugas dan fungsi Kecamatan Ciwidey dalam memberikan pelayanan, 

senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun 

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

kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari 

perencanaan yang tidak boleh diabaikan. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi 

dari permasalahan-permasalahan yang terjadi  yaitu: 

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

kerja. 

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

sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian. 

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

mengancam sifat inovasi pada para karyawan yang ada. 

4. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal 

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

sistem informasi yang telah tersedia belum optimal.  

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak 

diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada,  akan menimbulkan kerugian yang 

lebih besar dan  apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan 
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menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan 

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena 

atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki 

dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, 

sehingga perlu diatasi secara bertahap.  
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BAB IV 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi Kabupaten Bandung, dan melaksanakan misi 

Kabupaten Bandung, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis 

daerah yang dihadapi. Berdasarkan hasil kajian internal yang telah dilakukan 

pada Triwulan kedua di Tahun 2017 berdampak kepada perubahan Substansi 

perencanaan sebagaimana ketetapan Camat, adapun tujuan yang ingin dicapai 

Kecamatan Ciwidey adalah: 
 

Meningkatkan Kecamatan Ciwidey yang maju dan mandiri serta meningkatnya 

akuntabilitas kinerja internal 

 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan 

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai adalah: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 

2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan 

Kecamatan; 

3. Meningkatkan tatakelola Pemerintahan. 

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah 

beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini. 

No 

Tujuan Sasaran Indikator 

Sebelum 
Kajian 

Setelah 
Kajian 

Sebelum 
Kajian 

Setelah 
Kajian 

Sebelum Kajian 
Setelah 
Kajian 

1 Peningkatan 
Pelayanan  

 

Meningkatnya 
Kecamatan 
Ciwidey yang 
Maju dan 
Mandiri 

Meningkatkan 
pelayanan 
prima 
terhadap 
masyarakat  

 

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
publik 

Prosentase 
ketersediaan 
sarana prasarana 
pendukung 
pelayanan publik 

 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

2 Peningkatan 
Kewibawaan 
Aparatur 
Pemerintah  

 

Meningkatkan 
kinerja aparat 
Kecamatan  
 

Meningkatnya 
Kinerja 
Penyelenggar
aan Tugas 
Umum 
Pemerintahan 
Kecamatan 

Prosentase 
peningkatan 
sistem 
pengawasan dan 
pengendalian 
pelaksanaan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 

Tingkat 
perkembangan 
Desa dalam 
Pembangunan 

Jumlah 
pelaksanaan 
pelimpahan 
sebagian 
urusan 
Pemerintahan 
dari Bupati 
kepada Camat 
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No 

Tujuan Sasaran Indikator 

Sebelum 
Kajian 

Setelah 
Kajian 

Sebelum 
Kajian 

Setelah 
Kajian 

Sebelum Kajian 
Setelah 
Kajian 

3 Peningkatan 
kualitas 
SDM 
 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Internal 

Meningkatkan 
kualitas SDM  
 

Meningkatnya 
tatakelola 
pemerintahan 

Prosentase 
peningkatan 
kualitas SDM 
aparatur  
 

Nilai 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Instansi 

Prosentase 
BMD / Aset 
dalam kondisi 
baik 

 

 

4.2. Stategi dan Kebijakan  

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatik 

untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung atau cara untuk 

mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analilstis, realistis, rasional 

dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh 

Perangkat Daerah yang bersangkutan. Guna mewujudkan tercapainya tujuan 

dan sasatan Kecamatan Ciwidey, strategi yang ditempuh adalah: 

1. Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan  

2. Meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat  

3. Meningkatkan kualitas SDM  

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam 

menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. 

Kebijakan Kecamatan Ciwidey dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi, meliputi: 

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan Perangkat Daerah dalam upaya 

peningkatan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 

a. Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan  

b. Fasilitas dan sarana prasarana perkantoran yang dimiliki sekarang 

c. Pengelolaan keuangan daerah melalui Aplikasi SIMDA 

d. Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik 

e. Tingkat pendidikan staf yang cukup memadai 

f. Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja pada Kecamatan 

Ciwidey dan pola komunikasi yang lancar antar atasan dan bawahan 

2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Perangkat 

Daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan 

masyarakat sebagai berikut: 
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a. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja 

organisasi 

b. Masih adanya penempatan SDM yg belum sesuai dengan kompetensi 

kualifikasi pendidikan 

c. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga 

mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf 

d. Belum optimalnya sarana dan prasarana  yang dibutuhkan 

e. Rendahnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini 

f. Konsistensi perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan belum 

optimal 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN, DAN  

PROGRAM / LINTAS KEGIATAN KECAMATAN  

 

 Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ciwidey 

tahun 2016-2021 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana 

program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. 

Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan Program / 

Lintas Kegiatan Kecamatan untuk mewujudkan program tersebut selama lima 

tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas dan Lintas Kegiatan 

Kecamatan diuraikan sebagai berikut : 

 

5.1. Rencana Program dan Kegiatan 

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bandung, strategi dan  kebijakan 

sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka Kecamatan Ciwidey 

mempunyai program – program sebagai berikut : 

1. Program Pemberdayaan Kecamatan 

a. Program Perencanaan Kegiatan Pembangunan (Musrenbang) 

b. Pembinaan Pemerintahan Desa 

c. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat desa 

2. Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur 

a. Pembinaan disiplin, motivasi kerja budaya dan etos kerja aparatur 

b. Pengusulan Pendidikan umum, diklat struktural dan Teknis fungsional 

c. Peningkatan Sarana/Prasarana Penunjang 

3. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan 

Desa 

a. Peningkatan sarana/prasaraana Pemerintahan Desa 

b. Pembinaan Perangkat Desa 

c. Penataan Kelembagaan Desa 

4. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui intensifikasi standar 

Pelayanan Minimal (SPM) 

5. Program Peningkatan PAD 

6. Program Peningkatan Pemberdayaan, organisasi profesi dan lembaga 

kemasyarakatan lainnya 
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7. Program Pengembangan sistem informasi dan komunikasi pembangunan 

dengan kegiatan : 

a. Kegiatan transparansi program program pembangunan 

b. Pengembangan manajemen informasi dan komunikasi 

c. Pengembangan kemitraan media 

8. Program Pemeliharaan stabilitas kehidupan masyarakat 

9. Program Peningkatan kualitas pendidikan dengan kegiatan : 

a. Peningkatan pelayanan pendidikan dan pengembangan partisipasi 

masyarakat akan pendidikan 

b. Peningkatan sarana/prasarana, penambahan tenaga pengajar dan 

kesejahteraan tenaga pengajar 

c. Pengembangan pendidikan anak Usia dini dan Peningkatan RLS 

10. Program Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang meliputi kegiatan 

: 

a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 

b. Peningkatan budaya hidup bersih, sehat dan berkomuditas 

c. Perbakan gizi masyarakat 

d. Pembangunan Kesling 

e. Peningkatan sarana/prasarana kesehatan 

11. Program Peningkatan generasi muda, olahraga dan kesetaraan jender yang 

meliputi : 

a. Peningkatan ruang partisipasi generasi muda dalam pembangunan 

b. Pemasyarakatan olahraga 

c. Peningkatan prestasi olahraga 

d. Peningkatan sarana/prasarana olahraga masyarakat 

e. Sosialisasi kesetaraan jender 

12. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial meliputi : 

a. Penanganan masalah masalah sosial 

b. Peningkatan ketahanan sosial, individu, keluarga dan masyarakat 

c. Penanggulangan bencana alam 

13. Program Peningkatan potensi perekonomian masyarakat dan 

penanggulangan keluarga miskin, tenaga kerja dan kualitas keluarga 

meliputi : 

a. Peningkatan sarana/prasarana perdagangan dan pertanian 

b. Pengembangan Koperasi dan UKM 

c. Fasilitasi Bantuan Modal Usaha 
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d. Peningkatan ketahanan dan Pemberdayaan keluarga melalui PKK  

14. Program Peningkatan/pembinaan keagamaan, keimanan/ketaqwaan dan 

pengembangan potensi umat meliputi : 

a. Keteladanan dalam kepemimpinan 

b. Peningkatan transparansi dalam berpemerintahan 

c. Peningkatan persatuan dan kesatuan umat 

d. Optimalisasi zakat, infaq dan shodaqoh 

e. Pemberdayaan ormas Keagamaan 

15. Program Peningkatan dan pelestarian budaya sunda meliputi : 

a. Penggalian budaya budaya sunda 

b. Penanaman nilai-nilai budaya sunda pada anak usia dini dan remaja 

c. Peningkatan sarana/prasarana kesenian sunda 

d. Pengembangan bahasa sunda sebagai bahasa ibu 

e. Pelestarian asal budaya dan pengembangan produk budaya 

16. Program Peningkatan daya dukung dan kualitas lingkungan menjadi : 

a. Peningkatan rehabilitasi lahan kritis dan konservasi alam 

b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan 

c. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan 

d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam 

17. Program Peningkatan sistem Tata Ruang meliputi : 

a. Penataan tata ruang wilayah 

b. Penataan Perkotaan  

c. Pengembangan agrowisata 

18. Program Peningkatan Pemberdayaan ekonomi dan Pembangunan kawasan 

pedesaan meliputi : 

a. Pengembangan produk unggulan desa 

b. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

c. Peningkatan Infrastruktur Desa dan Pengembangan utilitas pedesaan 

 

Dari Program dan Kegiatan diatas dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Meningkatan moral, disiplin, budaya dan etos kerja aparatur; 

2. Peningkatan kapabilitas dan kompetensi aparatur melalui pendidikan 

umum, diklat struktural dan teknis fungsional; 

3. Peningkatan semangat dan jiwa kewirausahaan; 

4. Pengembangan mental model yang kreatif dan inovatif; 
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5. Peningkatan kapabilitas kepemimpinan pemerintahan dengan 

mengedepankan keteladanan; 

6. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan; 

7. Pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 

8. Peningkatan pengawasan melekat; 

9. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi; 

10. Optimalisasi pendelegasian kewenangan dari kabupaten ke Kecamatan, 

Kelurahan dan Desa; 

11. Pengembangan evaluasi kebijakan. 

12. Intensifikasi standar pelayanan minimal (SPM); 

13. Deregulasi dan debirokratisasi pelayanan publik; 

14. Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui intensifikasi retribusi dan pajak 

daerah; 

15. Optimalisasi kinerja dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Desa-

desa; 

16. Pengembangan manajemen partisipatif; 

17. Pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan 

lembaga kemasyarakatan lainnnya; 

18. Peningkatan transpanrasi program-program pembangunan; 

19. Pengembangan manajemen informasi dan komunikasi; 

20. Pengembangan kemitraan dengan media massa; 

21. Peningkatan rasa saling percaya antar komponen masyarakat, dan antara 

masyarakat dengan pemerintah; 

22. Pembinaan kesatuan dan persatuan masyarakat; 

23. Peningkatan kemampuan deteksi dini terhadap kemungkinan ancaman 

gangguan Kamtibmas Koordinasi dengan FKDM; 

24. Pemamtapan pemerintah sebagai fasilitator dan mediator penyelesaian 

masalah sosial kemasyarakatan; 

25. Peningkatan kualitas SDM Kamtramtib; 

26. Peningkatan kesadaran budaya tertib. 

27. Peningkatan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat; 

28. Penerapan peraturan Perundang-undangan; 

29. Pemberdayaan aparatur dalam penegakan hukum; 

30. Peningkatan sosialisasi pendidikan politik masyarakat; 

31. Peningkatan kesadaran politik masyarakat terhadap hak dan kewajibannya 

sebagai warga negara; 



 

 
 

 

56 

 

32. Pengembangan kebebasan berpendapat dan berorganisasi; 

33. Perlindungan hak politik masyarakat. 

34. Peningkatan sosialisasi pelayanan pendidikan; 

35. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan dunia usaha terhadap 

pendidikan; 

36. Peningkatan muatan lokal kebudayaan dan keagamaan; 

37. Peningkatan Pemantapan sosialisasi Wajar Dikdas 9 tahun; 

38. Peningkatan dan pembinaan lembaga pendidikan non formal dan kejuruan; 

39. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; 

40. Peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS); 

41. Pengembangan pendidikan anak dini usia. 

42. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat; 

43. Peningkatan budaya hidup bersih, sehat dan berkualitas; 

44. Penanggulangan penyakit; 

45. Perbaikan gizi; 

46. Perlindungan ibu, anak dan reproduksi; 

47. Pengembangan kesehatan lingkungan; 

48. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; 

49. Pengembangan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 

50. Peningkatan keberdayaan perempuan; 

51. Perlindungan dan advokasi hak-hak perempuan; 

52. Peningkatan ruang partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

53. Pemberdayaan potensi generasi muda dalam kewirausahaan, 

kepemimpinan dan kepeloporan; 

54. Pengembangan media aktivitas dan kreativitas generasi muda dalam 

pembangunan; 

55. Peningkatan ruang partisipasi generasi muda dalam pembangunan; 

56. Pemasyarakatan olah raga; 

57. Perningkatan prestasi olah raga; 

58. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga masyarakat; 

59. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; 

60. Advokasi dan perlindungan hak-hak anak; 

61. Penanggulangan bencana dan pengungsi; 

62. Pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; 

63. Pengembangan semangat dan jiwa kewirausahaan; 
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64. Pengembangan keparawisataan. 

65. Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; 

66. Peningkatan bimbingan agama bagi aparatur pemerintah dan masyarakat; 

67. Peningkatan kerukunan hidup beragama; 

68. Peningkatan intensitas komunikasi dan kerjasama pemerintah dengan 

lembaga keagamaan; 

69. Peningkatan penerapan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam aktivitas 

pemerintahan dan pembangunan; 

70. Peningkatan harmonisasi sosial; 

71. Pengembangan etika sosial berbasis nilai-nilai agama; 

72. Pengembangan keteladanan dalam kepemimpinan; 

73. Peningkatan transparasi dan kejujuran berpemerintahan; 

74. Peningkatan persatuan dan kesatuan umat; 

75. Optimalisasi zakat, infaq dan sadaqah; 

76. Pemberdayaan ormas keagamaan. 

77. Pengembangan sarana dan prasarana keagamaan; 

78. Peningkatan manajemen pengeloalaan ZIS; 

79. Penggalian nilai-nilai budaya sunda; 

80. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan sunda; 

81. Penanaman nilai budaya sunda pada anak dini usia dan generasi muda. 

82. Peningkatan muatan lokal budaya sunda dalam kurikulum pendidikan; 

83. Peningkatan keberdayaan lembaga seni dan budaya; 

84. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha bagi pengembangan 

budaya sunda; 

85. Pengembangan bahasa sunda sebagai bahasa ibu daerah; 

86. Pengembangan adat istiadat daerah; 

87. Pelestarian asset budaya; 

88. Pengembangan produk budaya; 

89. Pengembangan ekonomi budaya. 

90. Peningkatan kesadaran dan wawasan lingkungan; 

91. Pengelolaan dan pendayagunaan limbah; 

92. Penegakan hukum lingkungan; 

93. Peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam 

usaha pelestarian lingkungan; 

94. Pengelolaan dan pendayagunaan sampah; 

95. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam. 
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96. Pengawasan dan pengendalian aktivitas pembangunan. 

97. Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air; 

98. Pembinaan dan penguatan pemerintahan desa; 

99. Peningkatan kualitas perangkat desa; 

100. Pengembangan alokasi dana desa (ADD) dan pengelolaan sumber 

keuangan desa; 

101. Peningkatan sarana dan prasarana desa; 

102. Pemberdayaan kelembagan masyarakat (BPD, LPMD, RW, RT dan lain-

lain); 

103. Pemberdayaan kelompok masyarakat desa; 

104. Pengembangan produk unggulan desa, melalui optimalisasi pemanfaatan 

sumber daya lokal; 

105. Pengembangan badan usaha milik desa (BUMDES); 

106. Pengembangan akses pemasaran produk desa; 

107. Pengembangan lembaga dan jasa keuangan desa. 

108. Peningkatan infra struktur perdesaan; 

109. Pengembangan utilitas perdesaan; 

110. Penataan fungsi ruang kawasan perdesaan. 

 

5.2. Program dan Lintas Kegiatan  

1. Program Peningkatan kualitas SDM Aparatur yang meliputi kegiatan 

pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional dilaksanakan oleh 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung 

sedangkan pengadaan sarana/ prasarana pendukung oleh Perangkat 

Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung. 

2. Program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi Bantuan 

Desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung dan Dinas terkait sedangkan 

pengembangan organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat oleh 

Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Pemuda 

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung. 

a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: 

1) Program Pengembangan Lingkungan Sehat  

a). Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat (CLTS/STBM) 

b). Penyelenggaraan musrenbang kecamatan dan fasilitasi 

musrenbang desa 
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2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 

3) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan  

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 

Fasilitasi pembentukan BPD  

b. Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum, meliputi: 

1) Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba  

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 

2) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan  

Pembinaan bagi anggota Hansip/Linmas 

c. Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan, meliputi: 

1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan 

Perempuan 

a) Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan 

gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

d. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan 

umum, meliputi: 

1) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga  

a) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 

e. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, 

meliputi: 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

a) Penyediaan Jasa Surat meyurat; 

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 

c)  Penyediaan Jasa kebersihan kantor; 

d) Penyediaan perbaikan peralatan kerja; 

e) Penyediaan alat tulis kantor; 

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor; 

h) Penyediaan peralatan rumah tangga; 

i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 

j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan; 

k) Penyediaan makanan dan minuman;  
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l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah; 

m) Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah. 

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

a) Pengadaan mebeler; 

b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 

d) Pemeliharaan Halaman Kantor. 

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan  

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD;  

b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran; 

c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran; 

d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.  

4) Program Peningkatan disiplin Aparatur  

a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 

b) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu. 

5) Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur 

a) Sosialisasi Perundang-undangan 

6) Program Pendidikan Menengah 

a) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan 

7) Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak 

a) Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu hamil dari keluarga kurang 

mampu 

8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

a) Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam Perumusan 

Program dan Kebijakan Layanan Publik 

9) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  

a) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan 

Persampahan  

10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

a) Pemeliharaan RTH 

11) Program Penataan Administrasi Kependudukan 

a) Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan 

12) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Jender dalam 

pembangunan  
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a) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 

13) Program peningkatan upaya penumbuhan Kewirausahaan dan 

kecakapan hidup Pemuda 

a) Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 

14) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 

a) Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di tingkat Daerah 

b) Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 

15) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak 

Kriminal 

a) Peningkatan kerjasama dengan Aparat keamanan dalam 

teknik pencegahan kejahatan; 

b) Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan 

siskamswakarsa di daerah. 

16) Program pengembangan wawasan kebangsaan 

a) Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan 

beragama; 

b) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur 

Budaya Bangsa. 

17) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban Bencana 

alam 

a) Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi 

penduduk dari ancaman/korban bencana alam 

18) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan 

daerah 

a) Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan 

daerah 

19) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan KDH 

a) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 

20) Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 

a) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 

Perdesaan 

21) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 

a) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang 

manajemen  pemerintahan desa 
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BAB VI 

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN CIWIDEY  

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit 

kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan 

pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit Organisasi 

Perangkat Daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh 

masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk 

menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada 

masyarakat. 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan 

diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan 

kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), 

maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post)  

Indikator Kinerja Kecamatan Ciwidey  yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan 

kinerja yang akan dicapai Kecamatan Ciwidey dalam lima tahun mendatang 

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan 

Sasaran RPJMD Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung 
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Misi RPJMD 
Sasaran 
RPJMD 

Tujuan 
Kecamatan 

Sasaran Kecamatan 
Indikator Kecamatan Target Capaian Setiap Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Meningkatkan 
reformasi 
birokrasi 
(Misi 8) 

Meningkatkan 
efektifitas 
pelayanan 
administrasi 
publik 

Meningkatnya 
Kecamatan 
Ciwidey yang 
Maju dan 
Mandiri 

Meningkatkan kualitas 
pelayanan publik 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

- 70 73 76 79 82 

Meningkatnya 
Kinerja 
Penyelenggaraan 
Tugas Umum 
Pemerintahan 
Kecamatan 

Jumlah Pelaksanaan 
Pelimpahan sebagian 
urusan Pemerintahan dari 
Bupati kepada Camat 

- 22 22 22 22 22 

Tingkat perkembangan 
Desa dalam Pembangunan - 

1 Desa 
mandiri 

1 Desa 
mandiri 

1 Desa 
mandiri 

1 Desa 
mandiri 

1 Desa 
mandiri 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 

Kinerja Internal 

Meningkatnya 
tatakelola 

pemerintahan 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 
Instansi - 

Cukup 
(50) 

Baik 
(60,01) 

Baik 
(63) 

Baik 
(66) 

Sangat 
Baik 

(70,01) 

Prosentase BMD / Aset 
dalam kondisi baik 

- 85 85 85 85 85 
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NO Program Kegiatan Indikator 

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

1 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 

Prosentase Pemenuhan Operasional administrasi 
Perkantoran 

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

Penyediaan jasa kebersihan kantor 

Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 

Penyediaan alat tulis 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 kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah 

2 

Program peningkatan sarana dan prasarana 
aparatur 

Pengadaan Kendaraan Dinas roda 2 

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana 
aparatur 

Pengadaan Mebeulair  

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor 

Pemeliharaan Halaman Kantor 

3 
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 

Prosentase peningkatan disiplin aparatur 
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 

4 
Program peningkatan kapasitas sumber daya 
aparatur 

Sosialisasi peraturan perundang-undangan Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya 
aparatur 
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NO Program Kegiatan Indikator 

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

5 

Program peningkatan pengembangan sistem 
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

Jumlah Dokumen Penyusunan laporan capaian kinerja 
dan iktisar realisasi SKPD 

Penyusunan laporan keuangan semesteran 

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

6 
Program Pendidikan menengah Sosialisasi Non Formal Frekuensi Penyuluhan/ Sosialisasi Berbagai Informasi 

Pendidikan bagi siswa sekolah menengah 

7 
Program Penataan Administrasi 
Kependudukan 

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Prosentase pelayanan publik dalam bidang 
kependudukan 

8 
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Prosentase pengelolaan persampahan 

9 
Program Peningkatan Keberdayaan 
Masyarakat Pedesaan 

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Prosentase peningkatan peranan Lembaga dan 
Organisasi Masyarakat Perdesaan 

10 

Program pemeliharaan kantrantibmas dan 
pencegahan tindak kriminal 

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam 
teknik pencegahan kejahatan 

Prosentase pemeliharaan Kantribnas dan pencegahan 
tindak kriminal 

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan 
siskamswakarsa di daerah 

11 

Program pengembangan wawasan 
kebangsaan 

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan 
beragama 

Prosentase Pengembangan wawasan kebangsaan 

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur 
budaya bangsa 

12 
Program peningkatan dan Pengembangan 
pengelolaan keuangan daerah 

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan 
daerah 

Prosentase peningkatan dan pembangunan 
pengelolaan keuangan daerah 

13 
Program peningkatan upaya penumbuhan 
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 

Pelatihan keterampilan bagi pemuda Prosentase peningkatan peran serta Kepemudaan 

14 
Program peningkatan kapasitas aparatur 
pemerintah desa 

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen 
pemerintahan desa 

Prosentase pelatihan aparatur pemerintah desa dalam 
bidang manajemen pemarintah desa 
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NO Program Kegiatan Indikator 

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

15 
 

Program Peningkatan peran serta dan 
kesetaraan jender dalam pembangunan 

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Prosentase peningkatan peran serta dan kesetaraan 
jender dalam pembangunan 

16 
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 
Olahraga 

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Prosentase pembinaan dan permasyarakatan olah 
raga Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 

17 
Program peningkatan sistem pengawasan 
internal dan pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Prosentase peningkatan sistem pengawasan internal 
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 

18 
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan 

Program dan Kebijakan Layanan Publik 
Prosentase perencanaan pembangunan daerah 

19 
Program pencegahan dini dan 
penanggulangan korban bencana alam 

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

Prosentase pencegahan dini dan penanggulangan 
pencegahan bencana alam 

20 
Program Pengelolaan Ruang terbuka hijau 
(RTH) 

Pemeliharaan RTH Prosentase pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

21 
Program peningkatan keselamatan ibu 
melahirkan dan anak 

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang 
mampu 

Proporsi peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan 
anak 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Renstra Perangkat Daerah  Kecamatan Ciwidey Tahun 2016-2021 

merupakan suatu acuan dan panduan Kecamatan Ciwidey, dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja 

Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan 

Visi, Misi Kabupaten Bandung, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan 

yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan 

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Strategis 

Perangkat Daerah  Kecamatan Ciwidey disusun  sebagai  rancangan kegiatan 5 

(lima) tahunan pada Kecamatan Ciwidey yang mengacu kepada  Peraturan 

Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 

11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Renstra Perangkat Daerah  

Kecamatan Ciwidey Tahun 2016-2021 diharapkan menjadi Kecamatan Ciwidey 

dalam meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjdi 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah  (Renja PD) 

Kecamatan Ciwidey setiap tahun. 

Keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila ada 

kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi Kabupaten 

Bandung, Tujuan, Sasaran, Strategi Perangkat Daerah, Kebijakan dan 

Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan melalui 

penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam 

mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional. 
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Akhirnya dengan telah dibuatnya Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Kecamatan Ciwidey ini diharapkan pada tahun berikutnya dapat dijadikan titik 

kordinat dalam pelaksanaan tugasnya, agar di dalam pelaksanaannya kelak 

dapat dijadikan pedoman yang sekaligus meruapakan suatu acuan dan 

komitmen yang lebih rinci bagi para pelaksananya. 

 

Ciwidey,     Juli 2017 
Camat Ciwidey 
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