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KATA PENGANTAR 

 

Kecamatan Rancabali sebagai salah satu wilayah kerja Camat sebagai 

perangkat  Daerah  Kabupaten Bandung memiliki kewajiban untuk menyusun 

Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Tahun 2017-2021 sebagai bentuk realisasi 

perencanaan pembangunan kepada induk organisasi serta memberikan informasi 

kegiatannya kepada seluruh stakeholder dalam kurun waktu lima tahunan. 

Melalui Renstra  Kecamatan ini dapat terlihat tujuan, sasaran, kebijakan, 

program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan 

Rancabali selama Tahun 2017-2021. Dokumen Renstra diharapkan mampu 

mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten 

Bandung dan seyogyanya dapat menggunakan dokumen Renstra sebagai pedoman 

dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai 

tujuan dan sasaran.  

Mudah-mudahan Renstra Kecamatan Rancabali ini dapat memberikan 

informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholder tentang kegiatan-kegiatan yang 

akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rancabali selama Tahun 2017-2021. Masukan 

dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini di masa yang 

akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik  

bagi Pembangunan Kabupaten Bandung. 

 

Rancabali, 26 Juli 2018 

CAMAT RANCABALI 

    

    

    

    
H. TATANG KUSNADIE. S.Pd.,M.Si 

NIP: 19611023 198203 1 005 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk memajukan  kehidupan 

masyarakat disuatu daerah, yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi. 

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta 

para pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. 

Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan pembangunan 

merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. 

Kecamatan Rancabali sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang 

mengemban tugas dan fungsi dalam perencanaan, penyusunan rencana strategis 

untuk perencanaan lima tahunan yang sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi, 

misi dan program Kepala Daerah  2017-2021  

Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Tahun 2017-2021 adalah dokumen 

perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, melalui 

strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan Kecamatan dalam kurun waktu tahun 2017-2021.  Penyusunan 

Renstra Kecamatan untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum 

sepenuhnya tertangani pada periode 2017-2021, yang diperkirakan akan timbul pada 

lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang 

dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat lokal, regional, nasional maupun global, 

serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini, yang selanjutnya Renstra tersebut 

akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja)  tahunan sesuai dengan prioritas yang 

akan dicapai. 

 

 

1.2 Landasan Hukum 

 Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan rencana 

strategis Kecamatan Rancabali Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut : 
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a.  Landasan Idiil Pancasila  

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

c.  Landasan Operasional, yaitu:  

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 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 Provinsi 

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 Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 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 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400);  

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

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);  
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8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700);  

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5252);  

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 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 terakhir 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);  

14. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
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Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);  

17. 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 Republik Indonesia 

Nomor 4737);  

18. 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);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);  

20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;  

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah, 

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 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah;  

23. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia 

dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang 

Penguatan Sistem Inovasi Daerah;  

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat ;  
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25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah 

Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);  

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;  

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-

2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;  

28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;  

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);  

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi 

Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 

tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;  

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2007 Nomor 2);  

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan 

Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2007 Nomor 17);  
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33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan 2027 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 No. 3);  

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib 

Belajar  Diniyah Takniliyah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);  

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 

Tahun 2009 Nomor 26);  

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2010 Nomor 8);  

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1);  

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);  

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);  

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2013 Nomor 12).  

 

1.3   Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan adalah untuk memberikan 

gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran lima tahunan 

Kecamatan Rancabali, termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, yang 

diterjemahkan dalam program dan kegiatan dalam rangka mencapai dan 

mendukung visi dan misi organisasi. 

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rancabali 

Tahun 2017-2021  adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah 

yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2017-2021, melalui 
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perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan kabupaten 

Bandung. 

 

1.4  Sistematika Penulisan 

Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Tahun 2017-2021 ini disusun 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan  latar belakang, landasan hukum, maksud 
dan tujuan serta sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN RANCABALI 
Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, 
Sumber Daya Kecamatan, Kinerja Pelayanan Kecamatan, 
Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan 
Kecamatan Rancabali. 

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 
Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan, Telaahan Visi, Misi 
dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Terpilih, Telaahan Renstra Provinsi dan Renstra Kabupaten 
Bandung Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 
Lingkungan Hidup, Penentuan Isu-isu Strategis. 

BAB IV 
 

: 
 
 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 
Bab ini menjelaskan, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 
Kecamatan. 

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  

Bab ini menjelaskan tentang , Strategi dan Kebijakan 
Kecamatan Rancabali 

BAB VI 
 

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR 
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN 
INDIKATIF 
Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, 
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 

BAB VII 
 
 
 

 
BAB VII 

: 
 
 
 

 
: 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Kecamatan 
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 
Kecamatan Rancabali dalam lima tahun mendatang sebagai 
komitmen untuk mencapaian  tujuan dan sasaran RPJMD. 

PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN 
 
2.1.  Tugas, Fungsi  dan Struktur Organisasi 
 

Pembentukan organisasi Kecamatan Rancabali di tetapkan berdasarkan 

Peraturan Daerah   Kabupaten Bandung Nomor         Tahun 2017  tentang 

Pembentukan Organisasi Kecamatan Daerah Kabupaten Bandung, dan 

Peraturan Bupati Bandung Nomor     tahun 2017  tentang rincian tugas pokok, 

fungsi dan tata kerja lembaga Kecamatan Rancabali.  

Kedudukan Kecamatan Rancabali, merupakan wilayah kerja Camat sebagai 

perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang  Camat dan bertanggungjawab 

kepada Bupati.  

 
Selanjutnya, tugas pokok pada Kecamatan diuraikan sebagai berikut : 

1). Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat; 

2). Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,  

mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum 

pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 

menangani sebagian urusan pemerintahan. 

3). Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Camat mempunyai fungsi: 

a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan 

pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang 

pemerintahan umum, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, 

ketentraman dan ketertiban umum dan prasarana dan sarana umum; 

b. penyelenggaraan  pengendalian dan  fasilitasi  pelaksanaan  tugas  

bidang pemerintahan umum, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, 

ketentraman dan ketertiban umum dan prasarana dan sarana umum; 

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

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

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

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Camat mempunyai fungsi: 
a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan 

kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, 
pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, 
pembangunan dan sosial budaya; 

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

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

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

(4) Uraian tugas Camat, adalah sebagai berikut: 
a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas 

umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan 
fungsinya; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan 
tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, 
strategi dan program kerja Kecamatan serta kondisi dinamis  masyarakat; 

c. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, 
ketentraman ketertiban umum, pembangunan dan kegiatan sosial budaya 
di tingkat Kecamatan; 

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
desa, melalui : 
1) fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa; 
2) fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;  
3) fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;   
4) fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;  
5) fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;  
6) fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa; 
7) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;  
8) rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;  
9) fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan 

pembangunan Desa; 
10) fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; 
11) fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 
12) fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga 

kemasyarakatan; 
13) fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 
14) fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak 

ketiga; 
15) fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa 

serta penetapan dan penegasan batas Desa; 
16) fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan 
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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; 

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 
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kebutuhan kepada pimpinan;  
u. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut 

bidang tugas Kecamatan; dan 
v. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
w. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk 

dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(5) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4), camat 
mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan 
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; 

(6) Pelimpahan kewenangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan 
berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik 
Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang 
bersangkutan;  

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

 
(8) Camat membawahkan: 

a. Sekretariat; 
b. Seksi Pemerintahan; 
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
e. Seksi Pembangunan 
f. Seksi Sosial Budaya 
g. Jabatan Fungsional. 

 
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris; 

a. Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja 
kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan 
serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan juga mengkoordinasikan dan 
menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 

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

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

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

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

sekretariat. 
(3) Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup 
kesekretariatan; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 
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c. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator 
Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja 
(TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) 
serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian 
dan pelaporan kinerja lainnya; 

d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi 
data  rencana anggaran dan belanja kegiatan Kecamatan yang bersumber 
dari seksi; 

e. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi 
urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan kebutuhan rumah 
tangga kedinasan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, 
perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, 
serta keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

g. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai 
konsep tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan 
Kecamatan berdasarkan pendoman dan ketentuan peraturan perundang–
undangan yang berlaku; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan; 
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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);. 

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

 
Sub Bagian Program dan Keuangan 

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

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

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

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

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

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

berikut: 
a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan berdasarkan 

sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan; 
b. mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan 

pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 
c. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja 

masing-masing seksi pada Kecamatan; 
d. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan 

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

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

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis 
(RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), 
Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja 
lainnya; 

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

i. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan 
triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 
Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta 
dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja 
lainnya yang telah ditentukan; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang 
akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan; 

k. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), 
sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan 
pegawai; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dd. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN);. 

(5) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan : 
a. JFU ~~~ (sesuai ketentuan JFU daerah) 
b. JFU ~~~ 
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Seksi Pemerintahan  
 
(1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 
(2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 

kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi 
Pemerintahan; 

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

Pemerintahan; 
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan; 
c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemerintahan; 
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

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

Pemerintahan. 
 

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pemerintahan; 
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan 

basis data Seksi Pemerintahan sebagai bahan penyusunan rencana 
kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan 
berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja 
Kecamatan; 

d. melaksanakan pengolahan data, administrasi kependudukan, pertanahan 
dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan; 

e. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatangan surat keterangan ahli 
waris, surat keterangan domisili, surat keterangan pindah antar Kecamatan 
dalam kabupaten serta legalisasi fotocopy dokumen kependudukan; 

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

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

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan serta 
pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, 
lembaga desa/kelurahan, lembaga adat dan tradisi lainnya serta 
melaksanakan pembinaan dan bimbingan tata cara pencalonan, pemilihan, 
pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; 

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

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

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

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

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program 
dan kegiatan pemerintah skala nasional, provinsi dan kabupaten lingkup 
Kecamatan meliputi pemilihan umum, pemilihan kepala daerah/bupati, 
pemilihan kepala desa dan program-program lainnya; 

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi aspirasi masyarakat 
bersama pemerintah desa/kelurahan dalam pemekaran desa/kelurahan dan 
aspirasi-aspirasi lainnya untuk kemajuan dan kemandirian desa/kelurahan; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rencana kerja yang telah ditetapkan; 
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  
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hh. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan bidang tugasnya 

(5) Kepala Seksi Pemerintahan, membawahkan :  
a. JFU~~(sesuai ketentuan JFU daerah) 
b. JFU~~. 

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

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

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

Pemberdayaan Masyarakat; 
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat; 
c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; 

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

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

berikut: 
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat; 
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan 

basis data Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan penyusunan 
rencana kegiatan; 

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

d. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan 
pemberdayaan masyarakat lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah 
perencanaan pembangunan di desa; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat 
dan desa berdasarkan hasil koordinasi dengan perangkat daerah / unit kerja 
dan/atau lembaga/organisasi terkait; 

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

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

h. melaksanakan pembinaan pada penggunaan lahan, pengelolaan usaha tani 
dan pemasaran hasil pertanian serta pemberdayaan Perkumpulan Petani 
Pemakai Air (P3A), mitra cai dan kelompok-kelompok tani lainnya; 
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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. 
(5) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :  

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

 
 

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

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

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

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

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

Umum; 
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;  



  

 

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung 2016-2021 VI- 23 

 

 

e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana 
Polisi Pamong Praja; dan 

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

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

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

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

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

d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 
umum; 

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

umum, perlindungan masyarakat berdasarkan hasil koordinasi dengan 
instansi terkait; 

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

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

i. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan izin keramaian, izin 
pertambangan serta izin pengambilan air bawah tanah dan air permukaan di 
wilayah kerjanya; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi 
Pembangunan; 

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

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

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

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 
Pembangunan; 

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

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

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

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

f. menyiapkan bahan penyelenggaraan musrenbang kecamatan;  
g. melaksanaan pembinaan dan monitoring musrenbangdes; 
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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;  

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

kebutuhan kepada pimpinan; 
v. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya;  
w. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan  kepada 

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

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

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

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

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

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

Budaya; 
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sosial Budaya; 
c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Sosial Budaya; 



  

 

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung 2016-2021 VI- 26 

 

 

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

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

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Sosial Budaya adalah sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial 

Budaya; 
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan 

basis data Seksi Sosial Budaya sebagai bahan penyusunan rencana 
kegiatan; 

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

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

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

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

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan organisasi 
kemasyarakatan; 

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam 
lingkup Seksi Sosial Budaya; 

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

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

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

rencana kerja yang telah ditetapkan; 
n. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

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

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

kebutuhan kepada pimpinan; 
q. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya;  
r. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan  kepada 

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

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

a. JFU ~~(sesuai ketentuan JFU daerah) 
b. JFu ~~. 
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Gambar 2.1. 

Bagan Struktur Organisasi 
Pemerintahan Kecamatan Rancabali 

(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 12 tahun 2016 
tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten 

Bandung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Struktur Kecamatan ini perlu mendapat perhatian lebih, terkait dengan tugas 

pokok dan fungsi Kecamatan dalam penyusunan RKPD tahunan,  yang rencananya 

akan di sertifikasi ISO 9001:2008 oleh sebuah lembaga sertifikasi ISO pada tahun 

2012. Karena secara tupoksi bukan merupakan tupoksi suatu kasubag dibawah 

seorang sekretaris pada unit kerja, melainkan tupoksi suatu bidang, baik dalam 

penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah; penetapan perumusan petunjuk pelaksana, pedoman dan 

standar perencanaan dan pengendalian  pembangunan daerah; penetapan 

perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; 

pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan 

daerah; dan penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan 

perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dipertimbangkan untuk dibentuk 

suatu bidang khusus menangani rencana kerja pembangunan daerah dan rencana 

strategis pembangunan daerah Kabupaten Bandung di Kecamatan. 

2.2. Sumber Daya Kecamatan Rancabali 

Sumber daya yang ada di Kecamatan Rancabali terdiri dari penyediaan sumber 

daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik 
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pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana yang 

mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan  seperti gedung beserta ruang 

rapat yang memadai, Fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, 

peralatan kantor dan lain-lain. 

2.2.1. Sumber daya manusia pada Kecamatan Rancabali 

Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada 

Kecamatan Rancabali pada Tahun 2017. 

Tabel 2.1 
Jumlah PNS, CPNS dan TKK Kecamatan Rancabali 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Tahun 2017 

 

No Pendidikan 
Status Kepegawaian 

Jumlah % 
PNS CPNS TKK 

1 SD 0   0 0 % 

2 SMP 3   3  15,15  % 

3 SMA 8   8  42,42 % 

5 S1 5   5  18,18 % 

6 S2 1   1    6,06 % 

  Jumlah 17   17 100.00% 

       Sumber : Kepegawaian Kecamatan Rancabali Bulan Agustus  2017 
 

Tabel 2.1 menunjukkan, Pegawai Kecamatan Rancabali berdasarkan tingkat 

pendidikan terdiri atas: SD sebesar  9,09 %,  SMP sebesar 15,15 % SMA sebesar 

42,42  %,  D3 sebesar 9,09 %, berpendidikan S1 sebesar 18,18  % dan  6,06  % 

berpendidikan S2. Bila dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai Kecamatan Rancabali 

yang rata-rata berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana, Kecamatan Rancabali 

sebagai lembaga teknis daerah, dari segi kuantitas memiliki sumber daya manusia 

yang cukup memadai  di dalam membangun proses perencanaan dan 

mensinergikan program dan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

   Jumlah Pegawai Kecamatan Rancabali berdasarkan pangkat/golongan 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 2.2. 
Pegawai Kecamatan Rancabali 
Berdasarkan Tingkat Golongan 

Tahun 2017 

No Golongan 
Status Kepegawaian 

Jumlah % 
PNS CPNS 

1 Gol I 1  1 1.82% 

2 Gol II 7  7 42.3% 

3 Gol III 7  7 42.3% 

4 Gol IV 2  2 13.58% 

  Jumlah 17  17 100.00% 

             Sumber : Kepegawaian Kecamatan Rancabali Bulan Agustus 2017 

 

Berdasarkan Tabel 2.2. di atas maka pegawai Kecamatan Rancabali 

berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 1.82 %, Golongan II 

sebanyak 42.3 %, Golongan III sebanyak 42.3 % dan Golongan IV sebanyak 13.58 

%, melihat komposisi tersebut, pagawai Kecamatan Rancabali didominasi oleh 

golongan III, sehingga untuk menunjang kinerja yang lebih baik Kecamatan 

Rancabali memerlukan tambahan pegawai Golongan II dan I untuk tenaga 

administrasi. 

Di samping pendidikan formal, pegawai Kecamatan Rancabali juga telah 

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

Tabel 2.3 
Data Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Rancabali yang Telah Mengikuti 
 Pendidikan Struktural  dan Jabatan berdasarkan Esselon  Tahun 2017 

No. Esselon Jumlah 
Pegawai 

Tingkat 
Diklatpim 

Jumlah 
Pegawai yang 
mengikuti 

% 

1. III a 1 orang III 1 100 % 

2. III b 1 orang III 1 100% 

3. IV a 5 orang IV 5 100% 

4. IV b      3 orang IV 3 100% 

 Jumlah    10 orang  10 100% 
Sumber : Kepegawaian Kecamatan Rancabali Bulan Agustus 2017 

 
 

2.2.2. Sarana dan prasarana pada Kecamatan Rancabali 
 

Kecamatan Rancabali memiliki gedung kantor berlantai 1 (satu) 

dengan luas sebesar 750 m2,  Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan 

roda 2 sebanyak 7  unit, saluran telepon tidak ada, fasilitas komputer terdiri 

dari 8 unit laptop, 10 unit komputer PC dalam kondisi baik, Infocus 1 unit,  

serta didukung oleh Mesin Printer 8 Unit (dalam kondisi baik 2 dan 6 dalam 
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kondisi Rusak )   yang didukung oleh jaringan internet Indihome yang bisa 

diakses di seluruh ruangan. Jaringan internet ini merupakan media 

komunikasi yang efektif, baik untuk kepentingan intern Kecamatan maupun 

untuk dapat diakses instansi lainnya dan masyarakat yang membutuhkan 

informasi. Kecamatan Rancabali memiliki ruang rapat yang refresentatif 

dengan kapasitas 100 orang dengan dilengkapi oleh fasilitas audio visual dan 

infocus yang baik.  

 

2. 3.   Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancabali 
             

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014  

tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 

17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung, Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung  Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, beserta Peraturan Bupati Bandung No. 

7 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan 

dan Kelurahan maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan 

Rancabali sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut : 

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati 

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan 

tugas umum pemerintahan. 

2. Camat sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan meliputi : 

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum. 

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan. 

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum. 

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan. 

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan 
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g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa 

atau kelurahan. 

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan, maka 

kecamatan perlu memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan 

penganggaran dalam rangka mewujudkan good governance dan clean goverment, 

serta didukung oleh kinerja aparatur perencanaan berstandar internasional (ISO 

9001:2008), yang saat ini kecamatan Rancabali masih dalam proses penyusunan 

dokumen menuju sertifikasi. 

 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan 
Rancabali 
                    

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan 

Kecamatan Rancabali lima tahun kedepan, di identifikasi dari permasalahan-

permasalahan yang telah terjadi  yaitu : 

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

kerja. 

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

dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian. 

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

mengancam sifat inovasi pada para karyawan yang ada. 

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

maupun kualitasnya. 

5. Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya berkaitan langsung dengan 

bahan kebijakan perencanaan dan publikasi hasil penelitian belum 

sepenuhnya ditindaklanjuti. 

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

sistem informasi yang belum optimal.  

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

terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan 

sebagai input bagi kebutuhan perencanaan. 

8. Belum adanya tenaga Fungsional Perencana dan Peneliti. 
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Melihat fenomena yang telah diungkapkan diatas, maka sesungguhnya 

keinginan untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Rancabali telah merupakan 

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

sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Rancabali  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 Rancabali 

adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan  

2. Fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki sekarang 

3. Pengelolaan keuangan secara otonomi 

4. Tersedia produk-produk perencanaan yang dihasilkan 

5. Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik 

6. Tingkat pendidikan staf yang cukup memadai 

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

Rancabali dan pola komunikasi yang lancar antar atasan dan bawahan 

Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal 

Kecamatan Rancabali 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. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil penelitian dalam 

perencanaan pembangunan;  

6. Rendahnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan 

terkini 

7. Belum konsistennya perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan 

Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal 

Kecamatan Rancabali adalah sebagai berikut : 

1. Peran Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah semakin strategis 

dalam menentukan arah pembangunan daerah. Produk yang dihasilkan 
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menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai 

dengan yang diamanatkan Undang-undang. 

2. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi 

sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak – pihak 

lain, baik itu melalui jaringan internet, telepon, komputer dan faximile. 

3. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan 

yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan 

penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif. 

4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan 

daerah. 

5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia. 

6. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di 

dalam penyusunan produk-produk perencanaan. 

7. Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang 

dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan 

perencanaan pembangunan daerah. 

Faktor ancaman yang perlu ditekan pada lingkungan eksternal Kecamatan 

Rancabali adalah sebagai berikut : 

1. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan 

dengan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. 

2. Perundang-undangan  yang senantiasa bisa berubah dalam jangka waktu 

relatif dekat 

3. Masih adanya pemahaman yang berbeda dalam menterjemahkan substansi 

dalam perencanaan 

4. Masih adanya pemahaman yang terbatas dari sebagian pihak atas proses 

demokrasi di daerah. 

5. Faktor globalisasi yang senantiasa berubah dengan cepat cenderung 

mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi dan budaya. 

6. Belum tersedianya petunjuk operasional yang mendukung dari suatu 

peraturan sehingga menimbulkan multi tafsir dan akhirnya menimbulkan 

konflik antar pusat dan daerah. 
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7. Pemahaman perencanaan pembangunan daerah masih sektoral, yang 

mengakibatkan adanya kerancuan kewenangan dalam beberapa sektor 

 

Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT 

(strengths, weaknesses, opportunities, threats). Dari hasil analisis SWOT  kemudian 

disusun strategi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam lima 

tahun ke depan sebagai berikut: 

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi 

2. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif 

3. Peningkatan  kesejahteraan aparatur 

4. Peningkatan kualitas pelayanan  dengan pola pendekatan pelayanan Prima 

5. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM 

6. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya 

7. Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan 

8. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam 

konsistensi perencanaan dan penganggaran 

9. Perubahan arah perencanaan dari sektoral menjadi kewilayahan 

10. Peningkatan partisipatif masyarakat 

11. Terjalinnya komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergiskan perencanaan 

pembangunan 

12. Memberikan keleluasaan kepada staf untuk berinovasi dan berkreasi dalam 

rangka meningkatkan kinerjanya 

Dari beberapa strategi di atas, kemudian ditetapkan prioritas strategi yang akan 

ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menggunakan analisis tapisan 

yang berdasarkan 9 (sembilan) indikator, yaitu: (a) waktu pelaksanaan strategi; (b) 

Besar pengaruhnya dalam mencapai tujuan dan sasaran;  (c) Biaya yang diperlukan; 

(d) Pelaksanaan strategi memerlukan Pengembangan baru, perubahan yang 

konsekuen, penyesuaian terhadap perundang-undangan, penambahan fasilitas dan 

penambahan tenaga kerja / staf; (e) Pendekatan terbaik bagi pemecahan masalah; 

(f) akibat yang ditimbulkan apabila salah dalam melaksanakan strategi; (g) Dampak 

yang timbul terhadap dinas-dinas lainnya; (h) Sensitivitas strategi terhadap aspek 

sosial, ekonomi dan politik  
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Berdasarkan hasil analisis tapisan yang telah dilakukan, menghasilkan 

rumusan 6 (enam) strategi utama dari 12  alternatif rencana strategi Kecamatan 

Rancabali tahun 2017-2021 yaitu : 

1.  Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi 

2.  Peningkatan produk perencanaan yang implementatif 

3.  Peningkatan kualitas pelayanan  dengan pola pendekatan pelayanan Prima 

4.  Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM 

5.  Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya 

6. Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan 

Dengan penjelasan, bahwa sesuai visi dan misi Kecamatan Rancabali pada 

lima tahun kedepan, perlunya memanfaatkan teknologi data dan informasi yang 

sedang dikembangkan seperti peningkatan Band With dari 1 MB menjadi 3 MB, pada 

jaringan internet yang digunakan sebagai sarana informasi kepada masyarakat dan 

instansi lainnya yang membutuhkan informasi perencanaan pembangunan daerah.  

Perlunya menciptakan produk-produk  perencanaan yang implementatif, yang 

dapat menghasilkan output sesuai indikator kinerja kegiatan, yang menghasilkan 

capaian program yang direncanakan, yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan 

berdampak pada pembangunan daerah secara signifikan. 

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Rancabali, perlu 

dilakukan pendekatan pelayanan prima yang handal (reliability), tanggap (responsif), 

dengan keyakinan (confidence), peduli (empati), dan berwujud (tangible).  

Untuk mewujudkan itu semua, perlu ditunjang dengan kapasitas sumber daya 

manusia sesuai tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mempuni serta 

penerapan system reward and punishment yang berkeadilan, sebagaimana yang 

tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang RPJMD 

Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015. 
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2.4.1. Analisis Indikator Kinerja terhadap Capaian Sasaran Renstra Kecamatan 
Rancabali 

 
  Analisis bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan 

sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kecamatan Rancabali, sesuai 

dengan urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi masing-

masing bidang yang ada di lingkungan Kecamatan Rancabali. 

 

 

Tabel 2.5 

 Indikator Kinerja terhadap Capaian keluaran (output) Renstra Kecamatan 
Rancabali 

 
No. Indikator Kinerja Capaian output Renstra  

Kecamatan Rancabali 

1 Meningkatkanya kapasitas peran dan 
fungsi Kecamatan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik 
yang berorientasi pada keupasan 
masyarakat serta berlandasakan 
pada prinsip kepemerintahan yang 
baik 

Prosentase ketersediaan sarana dan 
prasarana pendukung pelayanan publik 
 
Prosentase Ketersediaan sarana dan 
prasarana kantor yang memadai 
 
Prosentase  Peningkatan kualitas SDM 
aparatur 

2 Meningkatnya kualitas 
penyelenggaraan pemerintahan 
kecamatan dan Desa  

Prosentase Desa yang telah tertib 
administrasi ( RPJMDesa, RKP Desa, APB 
Desa ) 
 
Prosentase peningkatan sistem pengawasan 
dan pengendalian pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintahan 
 
Prosentase peningkatan partisifasi 
masyarakat dalam mendukung 
penyelengaraan tugas pemerintahan 

3 Meningkatkanya partisifasi 
masyarakat  dalam merumuskan 
kebijakan pembangunan yang terbuka 
dan akuntabel. Serta terpeliharanya 
infrastruktur pelayanan umum dalam 
mendukung penyelenggaraan tugas 
pemerintahan. 
 

Prosentase peningkatan Kualitas 
pemerintahan sarana pelayanan umum dan 
peningkatan infrastruktur wilayah 

4 Meningkatkanya derajat kesehatan 
masyarakat dengan lebih 
memudahkan akses terhadap 
pelayanan kesehatan masyarakat 

Prosentase Peningkatan kesadaran 
masyarakat dalam meningkatan derajat 
kesehatan masyarakat 

5 Meningkatkanya kualitas dan 
kuantitas pendidikan masyarakat baik 
melalui pendidikan formal maupun 
pendidikan non formal.  

Prosentase Peningkatan pendidikan 
masyarakat melalui pendidikan formal dan 
non formal 
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No. Indikator Kinerja Capaian output Renstra  
Kecamatan Rancabali 

1 Meningkatkanya kapasitas peran dan 
fungsi Kecamatan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik 
yang berorientasi pada keupasan 
masyarakat serta berlandasakan 
pada prinsip kepemerintahan yang 
baik 

Prosentase ketersediaan sarana dan 
prasarana pendukung pelayanan publik 
 
Prosentase Ketersediaan sarana dan 
prasarana kantor yang memadai 
 
Prosentase  Peningkatan kualitas SDM 
aparatur 

 

6 Meningkatkanya perekonomian 
masyarakat dengan meningkatkan 
kualitas dan kuantitas produk 
lokal/unggulan 

Prosentase Peningkatan perekonomian 
masyarakat dengan meningkatnya kualitas 
dan kuantitas produk lokal / unggulan 

7 Meningkatkanya keasrian dan 
kebersihan melalui penataan 
lingkungan dan pengelolaan sampah. 
 

Prosentase peningkatan kesadaran 
masyarakat dalam bidang kebersihan dan 
pengelolaan sampah  

8 Meningkatkanya pelaksanaan 
keamanan dan ketertiban lingkungan. 
 

Prosentase pengkatan keamanan ketertiban 
lingkungan 

 
 

 Berdasarkan data diatas, dapat kita sampaikan bahwa sasaran rencana 

strategis Kecamatan Rancabali tahun 2017-2021 dalam meningkatkan kuantitas dan 

kualitas pelayanan bagi masyarakat (publik) perlu dilakukan dengan pendekatan 

pelayanan yang prima yang handal (reliability), tanggap (responsif), dengan 

keyakinan (confidence), peduli (empati), dan berwujud (tangible) dan memanfaatkan 

teknologi data dan informasi yang sedang dikembangkan, sehingga menghasilkan 

produk-produk perencanaan dan dokumen pendukung perencanaan serta hasil-hasil 

penelitian yang lebih implementataif. Pencapaian produk-produk perencanaan yang 

implementatif, perlu dukungan manajemen (pimpinan) dalam peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mempuni 

serta penerapan system reward and punishment yang berkeadilan. 

 
2.4.2    Analisis terhadap RTRW Kecamatan Rancabali  

 
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap 

unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif 

dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi 

utama lindung atau budidaya. 
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Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis, perlu dilakukan kajian 

terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten mengingat bahwa dalam suatu ruang 

yang digunakan terdapat 3 stakeholders pemerintahan yang terlibat yaitu 

pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. 

Dalam tabel 2.4.2 di bawah ini, terdapat perbandingan antara Renstra Struktur 

Ruang dengan Struktur Ruang saat ini yang hasilnya terdapat kesamaan bahwa pola 

pembangunan ruang masih berdasarkan kepada Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 

dengan beberapa indikasi program seperti pola hunian vertikal, peningkatan cakupan 

sistem pelayanan air bersih, air limbah serta persampahan. Selain itu pola struktur 

ruang juga dititikberatkan pada Pusat Kegiatan Wilayah yang ada di Kabupaten 

Bandung, sedangkan untuk Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan dan Perdesaan masih 

menitikberatkan kepada peningkatan infrastruktur dasar permukiman.  

 

Tabel 2.6 
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kecamatan Rancabali 

 

No. 

Rencana 
Struktur 
Ruang 

 

Struktur Ruang 
Saat ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

pada Periode 
Perencanaan Berkenaan 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 

Pelayanan Kecamatan 
Rancabali 

1. Rencana 
Pengembanga
n Sistem 
Jaringan Jalan 

- Jaringan jalan 
Kabupaten 

- Jaringan jalan 
lokal/desa 

-  Se- Kecamatan 
Rancabali 

2. Pengembanga
n sistem 
jaringan irigasi 

- Jaringan irigasi 
primer, 
sekunder, 
tersier, desa 

-  Se- Kecamatan 
Rancabali 

3 Rencana 
Pengembanga
n sistem 
drainase 

- Sungai, 
drainase jalan 
dan drainase 
permukiman 

- Normalisasi jaringan 
drainase yang ada 

- Pembangunan dan 
pengembangan 
kolam retensi di 
kawasan perkotaan 

- Pembangunan sumur 
resapan di kawasan 
perkotaan 

- Pembangunan dan 
pengembangan 
jaringan drainase di 
kawasan perkotaan 

- Pembuatan embung 
penahan aliran yang 
tersebar pada 
beberapa anak 
sungai 

- Rehabilitasi jalan 

Se- Kecamatan 
Rancabali 
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No. 

Rencana 
Struktur 
Ruang 

 

Struktur Ruang 
Saat ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

pada Periode 
Perencanaan Berkenaan 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 

Pelayanan Kecamatan 
Rancabali 

desa  

4. Pengembanga
n Fasilitas 
Pengolahan 
Sampah 

 -  Sekecamatan Rancabali 

5. Rencana 
pengembanga
n sistem air 
limbah  

 - Pada daerah 
perkotaan yang padat 
dan atau kumuh 
menggunakan sistem 
pengelolaan limbah 
domestik secara off 
site bila 
memungkinkan dan 
ekonomis 

- Peningkatan 
kesadaran 
masyarakat untuk 
mau membangun dan 
menggunakan MCK 
baik pribadi maupun 
umum untuk 
mengurangi beban 
limbah domestik di 
badan air penerima 

- Pembangunan 
kawasan permukiman 
baru wajib memiliki 
sistem penyaluran air 
limbah off site, 
apabila belum 
tersedia maka harus 
ditunjang oleh sistem 
penyaluran air limbah 
komunal 

Se-Kecamatan 
Rancabali 

17 Pemenuhan 
terhadap 
kebutuhan 
fasilitas sosial 
dan fasilitas 
umum untuk 
kawasan 
permukiman 

 - Dialokasikan sesuai 
dengan hirarhi 
fasilitas sosial dan 
fasilitas umum 
tersebut serta dengan 
kapasitas yang 
disesuaikan dengan 
skala pelayanan 

- Fasilitas sosial dan 
fasilitas umum 
tersebut meliputi 
sarana pemerintahan, 
sarana kesehatan, 
peribadatan, 
perdagangan, 
pendidikan, taman, 
gedung pertemuan 
dan fasilitas umum 

Se- Kecamatan 
Rancabali 
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No. 

Rencana 
Struktur 
Ruang 

 

Struktur Ruang 
Saat ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

pada Periode 
Perencanaan Berkenaan 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 

Pelayanan Kecamatan 
Rancabali 

atau fasilitas lainnya 

- Sarana perdagangan 
terdiri dari sarana 
perdagangan skala 
besar, menengah dan 
kecil 

- Pengaturan sarana 
perdagangan diatur 
lebih lanjut oleh 
Bupati 

- Pengaturan dan 
pengendalian jumlah 
sarana di tiap 
lingkungan agar 
perekonomian tetap 
berkembang dengan 
merata dan 
seimbang. 

 
 
2.4.3. Analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) 

 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS 

adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana 

dan/atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa 

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program. KLHS 

sendiri memuat kajian tentang :  

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk 

pembangunan; 

2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup; 

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem; 

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan 

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. 

 
Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung belum mengacu 

pada KLHS. Tetapi dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung  

meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Kabupaten Bandung, Rencana 
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Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 2005 -2025, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah  (RKPD) telah memasukkan unsur kelestarian Lingkungah Hidup pada setiap 

dokumennya, sebagaimana dalam analisis isu strategis tentang lingkungan dan 

penanganan bencana disampaikan dalam penanganan banjir dan genangan masih 

diperlukan peningkatan efektivitas program dan partisipasi masyarakat dalam 

mematuhi peraturan perundangan yang ada. Masih tingginya degradasi dan 

longsoran-longsoran tebing yang diakibatkan oleh arus sungai yang cukup deras dan 

daerah konservasi yang mulai mengalami penurunan fungsi, sedangkan daerah hilir 

sungai sudah menunjukkan adanya abrasi yang cenderung membentuk badan 

sungai menjadi lebar dan dangkal. Seluruh dokumen perencanaan yang terbentuk 

mengisyaratkan kepada para perencana Kecamatan, senantiasa memperhatikan 

kelestarian Lingkungan Hidup karena lingkungan hidup merupakan bagian dari 

penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah. Alasan lain nya adalah 

karena lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan 

salah satu bagian rencana aksi daerah (RAD) Millenium Development Goals, sesuai 

yang diamanatkan Inpres No.3 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Yang 

Berkeadilan, dan saat ini Bappeda Kabupaten Bandung sedang mempersiapkan 

penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).  
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Tabel T-C. 2.1 

 

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN RANCABALI 

KABUPATEN BANDUNG  

NO 
Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah 

Target 
NSPK 

Target IKK 
Target 

Indikator 
Lainnya 

Target Renstra 
Perangkat 

Daerah Tahun 
ke- 

Realisasi Capaian 
Tahun ke - 

Rasio Capaian Pada 
Tahun ke - 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. 
 
 
 

Meningkatkanya kapasitas 
peran dan fungsi Kecamatan 

dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik yang 

berorientasi pada keupasan 
masyarakat serta 

berlandasakan pada prinsip 
kepemerintahan yang baik                                     

2. 
 
 

Meningkatnya kualitas 
penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan 
dan Desa                                     

3. 
 
 
 
 
 

Meningkatkanya partisifasi 
masyarakat  dalam 

merumuskan kebijakan 
pembangunan yang terbuka 

dan akuntabel. Serta 
terpeliharanya infrastruktur 

pelayanan umum dalam 
mendukung 

penyelenggaraan tugas 
pemerintahan. 

                                     

4. Meningkatkanya derajat                                     
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 kesehatan masyarakat 
dengan lebih memudahkan 
akses terhadap pelayanan 

kesehatan masyarakat 

5. 
 
 

Meningkatkanya kualitas dan 
kuantitas pendidikan 

masyarakat baik melalui 
pendidikan formal maupun 

pendidikan non formal. 
                                     

6. 
 
 

Meningkatkanya 
perekonomian masyarakat 

dengan meningkatkan 
kualitas dan kuantitas produk 

lokal/unggulan                                     

7. 
 
 

Meningkatkanya keasrian 
dan kebersihan melalui 

penataan lingkungan dan 
pengelolaan sampah. 

                                     

8. 
 
 

Meningkatkanya 
pelaksanaan keamanan dan 

ketertiban lingkungan.                                     
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                   Tabel T-C.2.2 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  

Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung 

                  

Uraian 
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke - 

Rasio Antara Realisasi dan 
Anggaran Tahun ke- 

Rata-Rata 
Pertumbuhan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

BELANJA 

DAERAH 
                                  

a.   Belanja 

tidak 

langsung 

                              

    

    

-   Belanja 

pegawai 

2,107,910,9

88.70 

2,210,395,06

4.70 
0.00 0.00 0.00 

2,055,542,

525 

911,546,

031 
0.00 0.00 0.00 97.52 41.24    

4,318,306,05

3.40 

2,967,088,55

6.00 

                                 

b.   Belanja 

langsung 

1,361,488,3

87.00 

1,928,650,92

6.00 
0.00 0.00 0.00 

968,725,2

31 

601,269,

650 
0.00 0.00 0.00 71.15 31.18    

3,290,139,31

3.00 

1,569,994,88

1.00 

                                 

Total 
3,469,399,3

75.70 

4,139,045,99

0.70 
0.00 0.00 0.00 

3,024,267,

756 

1,512,81

5,681 
0.00 0.00 0.00 87.17 36.55    

7,608,445,36

6.40 

4,537,083,43

7.00 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 
 

 
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Kecamatan Rancabali 

 

 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 Rancabali 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. Kurangnya tenaga pelaksana yang terlatih untuk mempermudah dan 

memperlancar pelayanan kepada masyarakat. 

2. Sarana dan prasarana pendukung yang mengarah pada kelancaran 

proses pemerintahan dan pelayanan masyarakat sudah kurang 

memadai, yaitu penataan halaman kantor kecamatan dan kondisi 

bangunan gedung kantor kecamatan Rancabali harus sudah di 

laksanakan pembangunan rehab berat. 

3. Beberapa sektor PAD masih belum memenuhi target yang semestinya, 

perlu optimalisasi melalui intesifikasi pajak daerah dan retribusi. 

4. Tujuan pelimpahan kewenangan belum seimbang dengan kondisi yang 

ada, terutama Sumber Daya Manusia. 

5. Partisifasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui forum Musrenbang 

Desa dan Kecamatan. 

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. 

 
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 
 

 Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan 

dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong 

pelayanan Kecamatan Rancabali yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan 

misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.  

 Hasil identifikasi Kecamatan Rancabali tentang faktor-faktor 

penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan  Rancabali yang dapat 

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih ini, akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Kecamatan 

Rancabali. Dengan demikian,  isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan 

tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan 

pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi 

dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.  

Tabel 3.1 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Rancabali                                                                                      

terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah 

 
Visi : 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” 

No. 
Misi dan Program KDH 
dan Wk. KDH Terpilih 

Permasalahan 
Pelayanan 
Kecamatan 
Rancabali 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan  
 

 Meningkatnya 
ketersediaan layanan 
pendidikan berkualitas 
dan partisipasi 
masyarakat dalam 
bidang pendidikan 

Kurangnya tenaga 
pelaksana yang 
Profesional untuk 
mempermudah dan 
memparlancar 
pelayanan kepada 
masyarakat. 

Masih 
kurangnya 
pendukung 
pengolah data/ 
informasi hasil 
penelitian 

Adanya jaringan 
internet dan 
sarana prasaran 
penunjang 
operasional (PC 
komputer/ laptop) 

   

2 Meningkatkan kuantitas dan kulaitas pelayanan kesehatan 

 Meningkatkan 
pelayanan kesehatan 

Masih terbatasnya 
sarana prasarana 

Sarana dan 
Prasarana 

 Pemanfaat an 
sarana prasarana 
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Visi : 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” 

No. 
Misi dan Program KDH 
dan Wk. KDH Terpilih 

Permasalahan 
Pelayanan 
Kecamatan 
Rancabali 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

serta meningkatkan 
derajat kesehatan 
masyarakat. 

keseehatan serta 
tenaga medis  
 

pendukung 
bidang 
pelayanan 
kesehatan 
sangat kurang  
 

yang ada secara 
maksimal  
 

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

 Meningkatkan 
ketersediaan dan 
kualaitas infrastruktur 
dasar yang tahan 
terhadap bencana serta 
mewujudkan keserasian  
pembangunan dengan 
tata ruang wilayah 
 

Belum 
profesionalnya SDM 
yang ada dalam 
mendukung 
keserasian 
pembangunan dan 
tahan terhadap 
bencana  

Sebagain besar 
wilayah 
kecamatan 
Rancabali 
merupakan 
daerah rawan 
bencana  

Kepedulian 
sebagian 
masyarakt dalam 
mendukung 
program 
pemerintah 
 

4 Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Memiliki Keunggulan Kompetitif 

 Meningkatkan daya  
saing perekonomian 
Kabupaten Bandung 
sebagai optimalisasi  

Belum adanya 
petugas secara 
khusus menangani 
bidangi dan 
memfasilatasi bidang 
perekonomian  

Tidak adanya 
sarana dan 
prasarana 
pendukung  

Banyak sektor 
andalan yang bisa 
dijadikan faktor 
pendorong 
perekonomian 

5 Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup 

 Menciptakan lingkungan 
yang serasi dan 
seimbang dengan 
memperharikan daya 
dukung lingkungan daya 
tampung lingkungan  
 

Kurangnya Sumber 
Daya Manusia yang 
profesional dalam 
melaksanakan 
sosialisasi tentang 
kelestarian 
lingkungan 

Masih 
kurangnya 
kesadaran 
masyarakat 
dalam 
menciptakan 
lingkungan 
yang serasi dan 
seimbang  

Sosisialisasi terus 
dilaksanakan 
dalam rangka 
meningkatkan 
kesadaran 
masyarakat 
tentang 
pentingnya 
kelestarian 
lingkungan 

6 Meningkatkan Kemandirian Desa 

 Meningkatkan  
partisipasi masyarakat 
Desa dalam 
pembangunan wilayah. 
 

Kurangya sosialisasi 
dan sdm yang ada 
karena luas wilayah  
sarana prasarana  

Saraba dan 
prasarana 
pendukung 
kurang 
memadai 

Setiap tahun 
dilaksanakan 
sosialisasi dan 
ajakan kepada 
desa untuk 
perncanaan dan 
pelaksanaan 
pembangunan 
desa 
 
 

7 Meningkatkan reformasi Birokrasi 

 Meningkatkan kinerja 
Aparatur dan 
kelembagaan 

Belum  terlatih dan 
profesionalnya sdm 
bidang pelayanan 

Masih adanya 
keterlambatan 
dalam 

Sudah terukurnya 
indek kepuasan 
masyarakat 
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Visi : 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” 

No. 
Misi dan Program KDH 
dan Wk. KDH Terpilih 

Permasalahan 
Pelayanan 
Kecamatan 
Rancabali 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

penyelenggara 
pelayanan publik 

memenuhi 
pelayanan 
kepada 
masyarakat 

bidang pelayanan   
 

8 Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah 

 Meningkatkan Stabilitas 
Keamanan yang 
kondusif bagi 
pembangunan wilayah.  

Masih kurangnya 
keamanan terutama 
di perdesaan 

Sebagian 
masyarakat 
masih 
mengandalkan 
faktor 
keamanan 
sepenuhnya 
beban 
pemerintah 

Petugas dari 
setiap elemen 
yang menyangkut 
dengan 
keamanan terus 
berupaya tetanng 
pentingnya 
lingkungan yang 
kondusif dan 
tentram 

9 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

 Mengentaskan 
permaslahan 
kesejahteraan sosial 
dikabupaten Bandung. 

Belum semua 
penyandang 
kesejahteraan sosial 
terjangkau bantuan 
pemerintah 

Keterbatasan 
dana dan sdm 
untuk 
mengentasakan 
maslah sosial 

Memanfaatkan 
sumberdaya yang 
ada untuk terus 
mengurangi 
masalah sosial 
 
 

  
 

Tabel 3.2 
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Rancabali serta Faktor Penghambat dan Pendorong 

Keberhasilan Penanganannya 

No. 

Sasaran Jangka  
Menengah Renstra 

Kecamatan 
Rancabali 

Permasalahan 
Pelayanan Kecamatan 

Rancabali 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Meningkatkanya 
kapasitas peran dan 
fungsi Kecamatan 
dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan publik 
yang berorientasi 
pada kepuasan 
masyarakat serta 
berlandasakan pada 
prinsip 
kepemerintahan yang 
baik 

Kurangnya petugas 
pelayanan yang 
profesional untuk 
menunjang pelayanan 
publik 

Kurangnya sarana 
dan prasarana 
pengolahan data 
yang berkapasitas 
untuk menunjang 
pelayanan publik 

Sebagain 
sarana prasaran 
pendukung telah 
tersedia baik 
komputer 
maupun 
jaringan internet 

2 Meningkatnya 
kualitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
kecamatan dan Desa  

SDM  aparatur 
Kecamatan dan desa 
belum profesional dalam 
hal teknis tertentu 

Belum terlatihnya 
SDM dalam 
menjalankan 
aflikasi tertentu 
dalam meunjang 

Mulai adanya 
Pendidikan dan 
pelatihan 
tertentu untuk 
profesionalisme 
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No. 

Sasaran Jangka  
Menengah Renstra 

Kecamatan 
Rancabali 

Permasalahan 
Pelayanan Kecamatan 

Rancabali 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

pelayanan  SDM 
 

3 Meningkatkanya 
partisifasi masyarakat  
dalam merumuskan 
kebijakan 
pembangunan yang 
terbuka dan akuntabel. 
Serta terpeliharanya 
infrastruktur pelayanan 
umum dalam 
mendukung 
penyelenggaraan tugas 
pemerintahan. 
 

Masih kurangnya 
pemahaman masyarakat 
terhadap 
penyelenggaraan 
program pemerintah 

Kurangnya 
sosialisasi 
penyelenggaraan 
program 
pemerintah kepada 
masyarakat 

Fasilitasi dan 
sosialisasi 
kepada 
masyarakat  
terhadap  
program dan 
perencanaan 
pembangunan  

 
 
 

  Masih kurangnya 
informasi dan SDM  
yang profesional serta 
sarana dan prasarana 
tentang pelayanan 
kesehatan  

SDM  yang 
sangat 
menunjangb 
dalam bidang 
kesehatan sangat 
kurang  
 
Sarana prasarana 
pendukung 
pelayan 
kesehatan masih 
kurang  

Pembinaan 
dansosialisasi 
yang terus 
dilaksanakan 
secara terus 
menerus  

 
 

 
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis. 
 

RTRW Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 

3 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 memuat 

peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Bandung, agar ruang tersebut difungsikan 

sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian 

hari. Lingkungan hidup merupakan isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya 

kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. 

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini : 
Tabel 3.3. 

Permasalahan Pelayanan Kecamatan berdasarkan Telaahan Rencana Tata 
Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan 

Penanganannya. 
 
No. Rencana Tata Ruang 

Wilayah terkait Tugas 
dan Fungsi Kecamatan 

Permasalahan 
Pelayanan Kecamatan 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Sosialisasi RTRW Belum dilaksanakan 
secara rutin dan 

Anggaran dan 
mekanisme 

 Undang-Undang 
No 26 Tahun2007 
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No. Rencana Tata Ruang 
Wilayah terkait Tugas 
dan Fungsi Kecamatan 

Permasalahan 
Pelayanan Kecamatan 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

menyeluruh  Tentang Penataan 
Ruang 

2. Pelayanan data dan 
informasi peta 

Belum optimal hasil 
penelitian untuk bahan 
perencanaan 

Anggaran dan 
SDM 

 Undang-Undang 
No 14 Tahun 2008 
Tentang 
Keterbukaan 
Informasi Publik 

3. Pengendalian 
Penataan ruang 

BKPRD (Badan 
Koordinasi Penataan 
Ruang Daerah) belum 
optimal dilaksanakan 

Peraturan 
perundangan 
kepala daerah 
belum direvisi 

Undang-Undang 
No 26 Tahun2007 
Tentang Penataan 
Ruang 

4. Evaluasi pemanfaatan 
ruang 

Belum dilaksanakan 
secara optimal masih 
bersifat parsial 

Anggaran Undang-Undang 
No 26 Tahun2007 
Tentang Penataan 
Ruang 

 
3.5  Penentuan Isu-isu Strategis 
 

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.  

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan 

lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Kecamatan Rancabali  yaitu : 

1. Kurangnya tenaga pelaksana yang devinitif untuk mempermudah dan 

memperlancar pelayanan kepada masyarakat. 

2. Sarana dan prasarana pendukung yang mengarah pada kelancaran proses 

pemerintahan dan pelayanan masyarakat sudah kurang memadai, yaitu penataan 

halaman kantor kecamatan dan kondisi bangunan gedung kantor kecamatan 

Rancabali harus sudah di laksanakan pembangunan rehab berat. 

3. Beberapa sektor PAD masih belum memenuhi target yang semestinya, perlu 

optimalisasi melalui intensifikasi pajak daerah dan retribusi. 

4. Tujuan pelimpahan kewenangan belum seimbang dengan kondisi yang ada, 

terutama sumber daya manusia.  
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BAB IV 

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 
4.1  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rancabali. 

 

Tujuan Kecamatan Rancabali adalah suatu hal yang ingin di capai dalam 

jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dan ditetapkan dengan mengacu 

pada visi dan misi Bupati Bandung. Tujuan akan mengarahkan perumusan 

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi .  

Tujuan : memperpendek rentang pelayanan/pengambilan keputusan 

sebagian rumusan pelayanan publik bagi masyarakat. 

Sasaran : meningkatkan peran serta kecamatan sebagai aparat pelayanan 

publik terdepan.  

Sasaran kecamatan Rancabali adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkanya kapasitas peran dan fungsi Kecamatan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada keupasan 

masyarakat serta berlandasakan pada prinsip kepemerintahan yang baik.  

2. Meningkatkanya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan 

Desa 

3. Meningkatkanya partisifasi masyarakat  dalam merumuskan kebijakan 

pembangunan yang terbuka dan akuntabel. Serta terpeliharanya infrastruktur 

pelayanan umum dalam mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan. 

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap 

tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan tabel sebagai berikut: 
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Tabel. 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rancabali 

Tujuan Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

TARGET KINERJA TUJUAN / 
SASARAN PADA TAHUN KE- 

1 2 3 4 5 

Meningkatkanya 
kapasitas peran 
dan fungsi 
Kecamatan 
dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan publik 
yang berorientasi 
pada keupasan 
masyarakat serta 
berlandasakan 
pada prinsip 
kepemerintahan 
yang baik 

Terselenggaranya 
pelayanan publik 
yang semakin 
prima 

Prosentase 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana 
pendukung 
pelayanan publik 

% 20 40 60 80 100 

Tersedianya dan 
terpeliharanya 
sarana dan 
prasarana kantor 
yang memadai 

Prosentase 
Ketersediaan 
sarana dan 
prasarana kantor 
yang memadai 

% 20 40 60 80 100 

Meningkatkanya 
Kualitas SDM 
aparatur dalam 
mendukung 
pelaksanaan 
pelayanan publik 

Prosentase  
Peningkatan 
kualitas SDM 
aparatur 

% 20 40 60 80 100 

Meningkatnya 
kualitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
kecamatan dan 
Desa  

Meningkatkanya 
Tertib 
administrasi 
penyelenggaraab 
pemerintah dan 
Desa 

Prosentase Desa 
yang telah tertib 
administrasi ( 
RPJMDesa, RKP 
Desa, APB Desa 
) 

% 20 40 60 80 100 

Meningkatkanya 
sistem  
pengawasan dan 
penegendalian 
pelaksanaan 
penyelenggaraan 
Pemerintahan  

Prosentase 
peningkatan 
sistem 
pengawasan dan 
pengendalian 
pelaksanaan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 

% 20 40 60 80 100 

Meningkatkanya 
partisifasi 
masyarakat  dalam 
merumuskan 
kebijakan 
pembangunan 
yang terbuka dan 
akuntabel. Serta 
terpeliharanya 
infrastruktur 
pelayanan umum 
dalam mendukung 
penyelenggaraan 
tugas 
pemerintahan. 
 

Meningkatkanya 
Partisipisai 
masyarakat 
dalam 
mendukung 
penyelenggaraan 
tugas 
pemerintahan  

Prosentase 
peningkatan 
partisifasi 
masyarakat 
dalam 
mendukung 
penyelengaraan 
tugas 
pemerintahan 

% 20 40 60 80 100 

Meningkatkanya 
kualitas dan kuan 
titas 
pemeliharaan 
sarana pelayan 
umum dan 
infrastruktur 
wilayah  

Prosentase 
peningkatan 
Kualitas 
pemerintahan 
sarana 
pelayanan umum 
dan peningkatan 
infrastruktur 
wilayah 

% 20 40 60 80 100 
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BAB V 
STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 

 
 
4.3  Strategis Kecamatan Rancabali 
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi baik pada lingkungan internal maupun 

eksternal dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (strengths, 

weaknesses, opportunities, threats). Dari hasil analisis SWOT  kemudian 

disusun strategi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam 

lima tahun ke depan sebagai berikut: 

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang semakin prima 

2. Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor yang 

memadai 

3. Meningkatkanya Kualitas SDM aparatur dalam mendukung pelaksanaan 

pelayanan publik 

4. Meningkatkanya Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah dan Desa 

5. Meningkatkanya sistem  pengawasan dan penegendalian pelaksanaan 

penyelenggaraan Pemerintahan 

6. Meningkatkanya Partisipisai masyarakat .alam mendukung 

penyelenggaraan tugas pemerintahan 

7. Meningkatkanya kualitas dan kuan titas pemeliharaan sarana pelayan 

umum dan infrastruktur wilayah 

Dari beberapa strategi di atas, kemudian ditetapkan prioritas strategi yang akan 

ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menggunakan analisis tapisan 

yang berdasarkan 9 (sembilan) indikator, yaitu: (a) waktu pelaksanaan strategi; (b) 

Besar pengaruhnya dalam mencapai tujuan dan sasaran;  (c) Biaya yang diperlukan; 

(d) Pelaksanaan strategi memerlukan Pengembangan baru, perubahan yang 

konsekuen, penyesuaian terhadap perundang-undangan, penambahan fasilitas dan 

penambahan tenaga kerja / staf; (e) Pendekatan terbaik bagi pemecahan masalah; 

(f) akibat yang ditimbulkan apabila salah dalam melaksanakan strategi; (g) Dampak 

yang timbul terhadap dinas-dinsa lainnya; (h)Sensitivitas strategi terhadap aspek 

sosial, ekonomi dan politik  
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Berdasarkan hasil analisis tapisan yang telah dilakukan, menghasilkan 

rumusan 10 (sebelas) strategi utama kecamatan Rancabali  tahun 2017-2021 yaitu : 

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik menurut standar mutu/ ISO yang 

profesional. 

2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan. 

3. Peningkatan dan perluasan kualitas pelayanan kesehatan. 

4. Peningkatan perluasan kesempatan kerja. 

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah. 

6. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaku usaha makro, kecil dan menengah. 

7. Penguatan budaya lokal dan peningkatan destinasi wisata terpadu. 

8. Penanggulangan bencana secara terpadu. 

9. Pemantapan pembangunan daerah dan pedesaan. 

10. Pemanfaatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. 

 

Dengan penjelasan, bahwa sesuai visi dan misi Kecamatan Rancabali pada 

lima tahun kedepan, perlunya memanfaatkan teknologi data dan informasi yang 

sedang dikembangkan seperti peningkatan Band With dari 1 MB menjadi 3 MB, pada 

jaringan internet yang digunakan sebagai sarana informasi kepada masyarakat dan 

instansi lainnya yang membutuhkan informasi perencanaan pembangunan daerah.  

Perlunya menciptakan produk-produk perencanaan yang implementatif, yang 

dapat menghasilkan output sesuai indikator kinerja kegiatan, yang menghasilkan 

capaian program yang direncanakan, yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan 

berdampak pada pembangunan daerah secara signifikan. 

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan, perlu dilakukan 

pendekatan pelayanan prima yang handal (reliability), tanggap (responsif), dengan 

keyakinan (confidence), peduli (empati), dan berwujud (tangible).  

Untuk mewujudkan itu semua, perlu ditunjang dengan kapasitas sumber daya 

manusia sesuai tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mempuni serta 

penerapan system reward and punishment yang berkeadilan,  

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, 

maka Kecamatan Rancabali menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan 

pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat  sebagai berikut:  
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1. Meningkatkanya kapasitas peran dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yang berorientasi pada keupasan masyarakat serta 

berlandasakan pada prinsip kepemerintahan yang baik.  

2. Meningkatkanya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Desa 

3. Meningkatkanya partisifasi masyarakat  dalam merumuskan kebijakan 

pembangunan yang terbuka dan akuntabel. Serta terpeliharanya infrastruktur 

pelayanan umum dalam mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan. 
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Tabel T-C. 5.1 

Tujuan , Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  

    
VISI      :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 

MISI I   :Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (misi Nomor 
5) 

Tujuan  
Sasara

n 
Strategi Arah Kebijakan 

Mening
katnya 
Kecam

atan 
Rancab

ali  
yang 
Maju 
dan 

Mandiri 

1.1. 
Mening
katnya 
kualitas 
pelayan

an 
publik 

1.      Peningkatan kualitas pelayanan 
publik menurut standar mutu/ ISO yang 
profesional. 

1.        

Meningkatkanya 
kapasitas peran 

dan fungsi 
Kecamatan dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan publik 
yang berorientasi 
pada keupasan 

masyarakat serta 
berlandasakan 

pada prinsip 
kepemerintahan 

yang baik.                                                                 
2.        

Meningkatkanya 
kualitas 

penyelenggaraan 
pemerintahan 

Kecamatan dan 
Desa 

2.      Peningkatan kualitas dan 
profesionalisme SDM melalui 
pendidikan dan pelatihan. 

3.      Peningkatan dan perluasan kualitas 
pelayanan kesehatan dengan 
mengadakan sosialisasi tentang 
pengelolaan persampahan. 

1.2. 
Mening
katnya 
Kinerja 
Penyel
enggar

aan 
Tugas 
Umum 
Pemeri
ntahan 
Kecam

atan 

1. Peningkatan perluasan kesempatan 
kerja. 

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas 
infrastruktur wilayah. 

3. Peningkatan kualitas pengelolaan 
dan pelaku usaha makro, kecil dan 
menengah. 

4. Penguatan budaya lokal dan 
peningkatan destinasi wisata terpadu. 
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5. Penanggulangan bencana secara 
terpadu. 

6. Pemanfaatan stabilitas keamanan 
dan ketertiban masyarakat. 

Mening
katnya 
Akunta
bilitas 

Kinerja 
Internal 

1.1. 
Mening
katnya 
tatakelo

la 
pemeri
ntahan 

1. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan 
melalui Program kegiatan dengan 
penyerapan anggaran seminimal 
mungkin dengan hasil yang maksimal  

1.        

Meningkatkanya 
partisifasi 

masyarakat  dalam 
merumuskan 

kebijakan 
pembangunan 

yang terbuka dan 
akuntabel. Serta 
terpeliharanya 
infrastruktur 

pelayanan umum 
dalam mendukung 
penyelenggaraan 

tugas 
pemerintahan. 

2. Pemantapan pembangunan daerah 
dan pedesaan. 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

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

Kebijakan maupum program kecamatan Rancabali yang secara langsung maupun 

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

Program/kegiatan kecamatan Rancabali yang akan dilaksanakan  merupakan bagian 

dari Program Pembangunan Kabupaten Bandung yang berisi program prioritas 

terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut. 

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

pendanaan indikatif pada kecamatan Rancabali tahun 2017 – 2021 dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 5.1 

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 

Kecamatan Rancabali  Kabupaten Bandung 

 
                   

Tujuan Sasaran Kode 
Program 

dan 
Kegiatan  

Indikator 
Data 

Capaia
n pada 
Tahun 
Awal 

Perenc
ana-an 

(%) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit 
Kerja 
SKPD 

Penang-
gung-
jawab 

Lokasi 

Kinerja 
Program 

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 
Kondisi Kinerja pada 
akhir periode Renstra 

SKPD 

(outcome) 
dan 

Kegiatan 
(output) 

Target 
(%) 

Rp.(000) 
Target 

(%) 
Rp.(000) 

Target 
(%) 

Rp.(000) 
Target 

(%) 
Rp.(000) 

Target 
(%) 

Rp.(000) 
Target 

(%) 
Rp.(000) 

-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 

Meningkat
nya 

Kecamata
n 

Rancabali  
yang Maju 

dan 
Mandiri 

Meningk
atnya 

kualitas 
pelayan
an publik 

1 

Program 
Pelayana
n 
Administ
rasi 
Perkanto
ran 

Prosentas
e 
pemenuh
an 
operasion
al 
Administr
asi 
perkantor
an 

  

100% 
 
210,837,500  

100% 
 
268,711,400  

100% 
  
300,819,075  

  
                       
-    

  
                     
-    

  
 
780,367,975  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

1.1 

Penyedia
an jasa 
surat 
menyurat 

Jumlah 
pembuata
n surat 
masuk 
dan keluar 

  

800 
surat 

     
4,500,000  

1000 
surat 

     
4,500,000  

1000 
surat 

      
4,500,000  

          
   
13,500,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 
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1.2 

Penyedia
an jasa 
komunika
si, 
sumber 
daya air 
dan listrik 

Jumlah 
penyediaa
n listrik, air 
minum/air 
bersih, 
telekomuni
kasi dan 
internet 

  

12 Bulan 
   
26,000,000  

12 Bulan 
   
30,000,000  

12 Bulan 
    
30,000,000  

          
   
86,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

1.3 

Penyedia
an jasa 
kebersiha
n kantor 

Jumlah 
penyediaa
n jasa dan 
peralatan/
bahan 
kebersiha
n kantor 

  

5 Jenis 1 
Petugas 

   
10,000,000  

41 jenis 
dan 2 
Org 

   
24,000,000  

41 jenis 
dan 2 
Org 

    
24,000,000  

          
   
58,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

1.4 

Penyedia
an jasa 
perbaikan 
peralatan 
kerja 

Jumlah 
Penyediaa
n jasa 
servis 
peralatan 
kantor 

  

3 unit 
     
2,000,000  

3 unit 
     
6,000,000  

3 unit 
      
7,000,000  

          
   
15,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

1.5 

Penyedia
an alat 
tulis 
kantor 

Jmlah 
penyediaa
n alat tulis 
kantor 

  

42 jenis 
   
20,000,000  

86 Jenis 
   
30,000,000  

86 Jenis 
    
50,000,000  

          
 
100,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

1.6 

Penyedia
an 
barang 
cetakan 
dan 
penggan
daan 

Jumlah 
penyediaa
n barang 
cetakan 
dan 
penggand
aan 

  

2 unit 
     
5,000,000  

11 Jenis 
     
5,319,075  

11 Jenis 
      
5,319,075  

          
   
15,638,150  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 
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1.7 

Penyedia
an 
kompone
n 
instalasi 
listrik/pen
erangan 
banguna
n kantor 

Jumlah 
alat-alat 
listrik 

  

11 jenis 
     
5,000,000  

25 Jenis 
   
15,000,000  

11 jenis 
    
20,000,000  

          
   
40,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

1.8 

Penyedia
an 
peralatan 
dan 
perlengka
pan 
kantor 

Jumlah 
peralatan 
dan 
perlengka
pan kantor 

  

5 jenis 
   
82,000,000  

7 jenis 
   
60,000,000  

6 Jenis 
    
25,000,000  

          
 
167,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

1.9 

Penyedia
an 
peralatan 
rumah 
tangga 

Jumlah 
penyediaa
n 
peralatan 
rumah 
tangga   

6 jenis 
     
6,337,500  

21 jenis 
   
10,000,000  

25 jenis 
    

25,000,000  

          
   
41,337,500  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

2 

Penyedia
an 
makanan 
dan 
minuman 

Jumlah 
penyediaa
n 
makanan 
dan 
minuman , 
rapat dan 
tamu   

300 box 
   
30,000,000  

1100 
box 

   
23,892,325  

 1000 
box  

    
40,000,000  

          
   
93,892,325  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

2.1 

Penyedia
an bahan 
bacaan 
dan 
peraturan 
perundan
g-
undanga
n 

Jumlah 
Penyediaa
n bahan 
bacaan 
dan 
peraturan 
perundang
-undangan 

  

2 jenis 
     
5,000,000  

2 jenis 
   
10,000,000  

2 jenis 
    

10,000,000  

          
   
25,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 
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2.2 

Rapat-
rapat 
Koordina
si dan 
Konsultas
i Dalam 
daerah 

Jumlah 
Rapat-
rapat 
koordinasi 
dan 
konsultasi 
Dalam 
daerah   

65 ok 
   
15,000,000  

245 Ok 
   
50,000,000  

250 ok 
    
60,000,000  

          
 
125,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

2 

Program 
Peningk

atan 
disiplin 
aparatur 

Persentas
e disiplin 
aparatur 

  

100% 
   
21,500,000  

80% 
   
34,000,000  

  
                   
-    

          
   
55,500,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

2.1 

Pengada
an 
Pakaian 
Dinas 
Beserta 
Perlengk
apannya 

Tersedian
ya 
Pakaian 
Dinas 
beserta 
perlengka
pannya   

24 Stel 
     
7,500,000  

               
-    

                  -    
               
-    

                   
-    

          
     
7,500,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

2.2 

Pengada
an 
Pakaian 
Pelayana
n Publik 

Tersedian
ya 
Pakaian 
Pelayanan 
Publik   

     30 stel  
   
10,000,000  

    

          
   
10,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

2.3 

Pengada
an 
Pakaian 
Hitam 
Putih  

Jumlah 
Pengadaa
n Pakaian 
Hitam 
Putih  

 

24 Stel 
     
6,000,000  

               
-    

                  -    
               
-    

                   
-    

          
     
6,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

2.4 

Pengada
an 
Pakaian 
khusus 
hari hari 
Tertentu 

Tersedian
ya 
Pakaian 
Khusus 
Hari Hari 
Tertentu 

 

30 stel 
     

8,000,000  
24 stel 

   
24,000,000  

               
-    

                   
-    

          
   
32,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 
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3 

Program 
Pengem
bangan 
Kinerja 
Pengelol
aan 
Persamp
ahan 

Prosentas
e 
Pengemb
angan 
Kinerja 
Pengelola
an 
Persampa
han 

 

                    -    100% 
   
94,400,000  

100% 
    
94,400,000  

          
 
188,800,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

3.1 

Penyedia
an 
prasaran
a dan 
prasaran
a 
pengelola 
persamp
ahan  

Jumlah 
penyediaa
n 
prasarana 
dan 
prasarana 
pengelola 
persampa
han  

 

0                   -    47 Unit 
   
47,000,000  

47 Unit 
    
47,000,000  

          
   
94,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

3.2 

Peningka
tan Peran 
serta 
masyarak
at  dalam 
pengelola
an 
persamp
ahan 

Meningkat
nya 
Pemaham
an 
Masyarak
at tentang 
pengelola
an 
persampa
han 

 

0                   -    300 Org 
   
47,400,000  

150 Org 
    
47,400,000  

          
   
94,800,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

Meningk
atnya 

Kinerja 
Penyele
nggaraa
n Tugas 
Umum 

Pemerint
ahan 4 

Program 
Penataa
n 
Administ
rasi 
Kependu
dukan 

Persentas
e 
kepemilik
an 
adminduk 
Se 
Kecamata
n 

 

                    -    100% 
   
38,075,000  

100% 
    
20,000,000  

          
   
58,075,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 
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Kecamat
an 

4.1 

Peningka
tan 
pelayana
n publik 
dalam 
bidang 
kependud
ukan 

Jumlah 
hari rata-
rata 
penyelesai
an 
pelayanan 
adminduk 

 

-                   -    
2 

Kegiatan 
   
38,075,000  

2 
Kegiatan 

    
20,000,000  

          
   
58,075,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

5 

 Program 
Peningk
atan 
Keberda
yaan 
Masyara
kat 
Perdesa
an  

Prosentas
e 
Peningkat
an 
Keberday
aan 
Masyarak
at 
Perdesaa
n 

 

100% 
   
30,000,000  

100% 
   
50,000,000  

100% 
    
50,000,000  

          
 
130,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

5.1 

 
Pemberd
ayaan 
Lembaga 
dan Orga 
nisasi 
masyarak
at 
Perdesaa
n  

Jumlah 
Lembaga 
dan 
Organisasi 
Masyarak
at 
Perdesaan 
yang telah 
diberdaya
kan 

 

1 
kegiatan 

   
30,000,000  

4 
Kegiatan 

   
50,000,000  

4 
Kegiatan 

    
50,000,000  

          
 
130,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

6 

Program 
pemeliha
raan 
kantranti
bmas 
dan 
pencega
han 
tindak 
kriminal 

Prosentas
e 
Siskamsw
akrsa 
yang 
dikelola 
RW 

 

80% 
 
120,000,000  

80% 
 
187,586,375  

80% 
  
200,000,000  

          
 
507,586,375  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 
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6.1 

Peningka
tan 
kerjasam
a dengan 
aparat 
keamana
n dalam 
teknik 
pencegah
an 
kejahatan 

Jumlah 
RW yang 
berkomitm
en/ 
bersepaka
t 
melaksana
kan 
Simkamsw
akarsa 

 

5 
Kegiatan 

 
100,000,000  

7 
kegiatan  

 
141,600,000  

81 RW 
  
150,000,000  

          
 
391,600,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

6.2 

Peningka
tan 
kapasitas 
aparat 
dalam 
rangka 
pelaksan
aan 
siskamsw
akarsa di 
daerah 

Frekuensi 
petugas 
kamtibmas 
memantau 
aset 
Pemda di 
Kecamata
n 

 

400 0rg 
   
20,000,000  

600 org 
   
45,986,375  

600 org 
    

50,000,000  

          
 
115,986,375  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

7 

Program 
pengem
bangan 
wawasan 
kebangs
aan 

Persentas
e 
masyarak
at yang 
mengikuti 
sosialisas
i tentang 
kerukuna
n dalam 
kehidupa
n 
beragama 

 

                    -    90% 
 
214,181,075  

90% 
  
217,401,626  

          
 
431,582,701  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

7.1 

Peningka
tan 
toleransi 
dan 
kerukuna
n dalam 
kehidupa
n 

Jumlah 
pelaksana
an  
kegiatan 
kerukunan 
dalam 
kehidupan 
beragama 

 

0                   -    
4 

Kegiatan 
 
146,779,449  

4 
Kegiatan 

  
150,000,000  

          
 
296,779,449  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 
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beragam
a 

7.2 

Peningka
tan 
kesadara
n 
masyarak
at akan 
nilai-nilai 
luhur 
budaya 
bangsa 

Jumlah 
Peningkat
an 
kesadaran 
masyarak
at akan 
nilai-nilai 
luhur 
budaya 
bangsa 

 

0                   -    
4 

Kegiatan 
   
67,401,626  

4 
Kegiatan 

    
67,401,626  

          
 
134,803,252  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

8 

Program 
peningka
tan dan 
pengem
bangan 
pengelol
aan 
keuanga
n daerah 

Prosentas
e 
peningkat
an dan 
pengemb
angan 
pengelola
an 
keuangan 
daerah 

 

100% 
   
20,000,000  

                    -    100% 
    
20,000,000  

          
   
40,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

8.1 

Intensifik
asi dan 
ekstensifi
kasi 
sumber-
sumber 
pendapat
an 
daerah 

Jumlah 
Intensifika
si dan 
atau 
ekstensifik
asi 
sumber-
sumber 
pendapata
n daerah 

 

2 
Kegiatan  

   
20,000,000  

-                   -    
2 

Kegiatan  
    
20,000,000  

          
   
40,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 
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9 

Program 
Pengelol
aan 
Kekayaa
n 
Budaya  

Prosentas
e 
Pengelola
an 
Kekayaan 
Budaya 

 

80% 
   
24,000,000  

                    -    90% 
    
40,000,000  

          
   
64,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

9.1 

Pembina
an 
Seniman 
dan 
Budayaw
an  

Jumlah 
Pembinaa
n Seniman 
dan 
Budayawa
n  

 

2  
Kegiatan 

   
24,000,000  

                    -    
2  

Kegiatan 
    
40,000,000  

          
   
64,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

10 

Program 
Peningk
atan 
Peran 
Serta  
Kepemu
daan 

Prosentas
e 
Peningkat
an 
Peransert
a 
Kepemud
aan 

 

100% 
   
40,000,000  

100% 
   
46,126,000  

100% 
    
36,100,000  

          
 
122,226,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

10.1 

Pembina
an 
Organisa
si 
Kepemud
aan 

Terwujudn
ya 
Peningkat
an Peran 
serta 
Kepemuda
an 

 

2 
Kegiatan  

   
40,000,000  

4 
Kegiatan  

   
46,126,000  

4 
Kegiatan  

    
36,100,000  

          
 
122,226,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

11 

 Program 
Peningk
atan 
kapasita
s 
aparatur 
Pemerint
ah Desa  

Prosentas
e Desa 
yang 
memiliki 
dokumen 
pembang
unan 
secara 
lengkap 
dan tepat 
waktu 

 

100% 
   
50,000,000  

100% 
   
78,800,000  

100% 
    
74,000,000  

          
 
202,800,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 
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11.1 

 
Pelatihan 
Aparatur 
Pemerint
ah Desa 
dalam 
bidang 
manajem
en 
Pemerint
ah Desa  

Jumlah 
Desa yang 
memiliki 
dokumen 
pembangu
nan desa 
secara 
lengkap 
dan tepat 
waktu 
(RPJMDes
, RKPDes, 
APBDes, 
LKPJ Des) 

 

2 
Kegiatan  

   
50,000,000  

6 
Kegiatan 

   
48,800,000  

6 
Kegiatan 

    
24,000,000  

          
 
122,800,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

11.2 

 
Monitorin
g , 
Evaluasi 
dan 
Pelapora
n   

Jumlah 
Monitoring 
, Evaluasi 
dan 
Pelaporan 
ke Desa-
Desa  

 

2 
Kegiatan  

                  -    
2 

Kegiatan  
   
30,000,000  

3 
Kegiatan 

    
50,000,000  

          
   
80,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

12 

Program 
Peningk
atan 
Peran 
Serta 
dan 
Kesetara
an 
Jender  
dalam 
Pemban
gunan 

Presentas
e 
Peningkat
an Peran 
serta dan 
kesetaraa
n jender 
dalam 
pembang
unan 

 

90% 
   
45,000,000  

90% 
 
107,500,000  

90% 
  
107,500,000  

          
 
260,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

12.1 

Kegiatan 
Pembina
an 
Organisa
si 
Perempu
an 

Jumlah 
Kegiatan 
Pembinaa
n 
Organisas 
Perempua
n 

 

7 
Kegiatan 

   
45,000,000  

4 
kegiatan 

 
107,500,000  

4 
kegiatan 

  
107,500,000  

          
 
260,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 
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13 

Program 
Pembina
an dan 
Pemasya
rakatan 
Olah 
Raga 

Prosentas
e 
Pembinaa
n dan 
Pemasyar
akatan  
Olah 
Raga 

 

100% 
   
75,000,000  

100% 
 
120,000,000  

100% 
  
120,000,000  

          
 
315,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

13.1 

Pembina
an 
Cabang 
Olah 
Raga 
Prestasi 
di 
Masyarak
at 

Terwujudn
ya  
Pembinaa
n Cabang 
Olah Raga 
Prestasi di 
Tingkat 
Daerah 

 

2 
Kegiatan  

   
40,000,000  

2 
Kegiatan  

   
60,000,000  

2 
Kegiatan  

    
60,000,000  

          
 
160,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

13.2 

Pembina
an  Olah 
Raga 
yang 
berkemb
ang di 
masyarak
at 

Terwujudn
ya 
Pembinaa
n Olah 
Raga yang 
berkemba
ng di 
Masyarak
at 

 

2 jenis 
   
35,000,000  

6 jenis   
   
60,000,000  

6 jenis   
    
60,000,000  

          
 
155,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

14 

Program 
Peningk
atan 
Sistem 
Pengawa
san 
Internal 
dan 
pengend
alian 
pelaksan
aasn 
kebijaka
n KDH  

Jumlah 
pelimpah
an 
kewenang
an Bupati 
kepada 
Camat di 
bidang 
Pemerinta
han  

 

80% 
 
184,100,887  

80% 
 
250,000,000  

80% 
  
250,000,000  

          
 
684,100,887  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 
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14.1 

Pengend
alian 
Manajem
en 
Pelaksan
aan 
Kebijakan 
KDH 

rata-rata 
Nilai 
evaluasi 
berkemba
ngan desa 

 

13 
Kegiatan 

 
184,100,887  

19 
Kegiatan 

 
250,000,000  

19 
Kegiatan 

  
250,000,000  

          
 
684,100,887  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

15 

Program 
perenca
naan 
pemban
gunan 
daerah 

Persentas
e usulan 
desayang 
di 
tetapkan 
menjadi 
DSP 
Kecamata
n   

 

100% 
   
20,000,000  

100% 
   
58,509,000  

100% 
    
58,509,000  

          
 
137,018,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

15.1 

pengemb
angan 
partisipas
i 
masyarak
at dalam 
perumus
an 
program 
dan 
kebijakan 
layanan 
publik 

Jumlah 
DSP 
Kecamata
n 

 

213 DSP 
   
20,000,000  

219 DSP 
   
58,509,000  

219 DSP 
    
58,509,000  

          
 
137,018,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

16 

Program 
pencega
han dini 
dan 
penangg
ulangan 
korban 
bencana 
alam 

Persentas
e 
penangan
an 
kejadian 
bencana 
alam 

 

80%                   -    80% 
 
100,000,000  

80% 
    
50,000,000  

          
 
150,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 
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16.1 

Pengada
an 
sarana 
dan 
prasaran
a 
evakuasi 
penduduk 
dari 
ancaman/
korban 
bencana 
alam 

Jumlah 
Sarana 
dan 
Prasarana 
yang di 
sediakan 

 

                    -    17 jenis 
 
100,000,000  

15 Jenis 
    
50,000,000  

          
 
150,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

17 

Program 
peningka
tan 
keselam
atan ibu 
melahirk
an dan 
anak 

Persentas
e 
kematian 
ibu 
melahirka
n dan 
anak 

 

100% 
   
50,000,000  

100% 
   
71,033,000  

100% 
    
50,000,000  

          
 
171,033,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

17.1 

Penyuluh
an 
Kesehata
n bagi Ibu 
Hamil 
dari 
Keluarga 
kurang 
mampu 

Jumlah ibu 
hamil yang 
mengikuti 
Penyuluha
n 

 

252 org 
   
50,000,000  

225 org 
   
71,033,000  

220 Org 
    

50,000,000  

          
 
171,033,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

18 

Program 
peningka
tan 
kapasita
s 
sumber 
daya 
aparatur 

Prosentas
e 
peningkat
an 
kapasitas 
aparatur 

 

100% 
     
8,000,000  

100% 
   
18,780,000  

100% 
    
30,000,000  

          
   
56,780,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 



  

 

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung 2016-2021 VI- 14 

 

 

18.1 

Sosialisa
si 
peraturan 
perundan
g-
undanga
n 

Jumlah 
peraturan 
perundang
-undangan 
yang 
disosialisa
sikan 
mengenai 
perkemba
ngan Desa 
dalam 
pembangu
nan 

 

180 Org 
     
8,000,000  

130 Org 
   
18,780,000  

260 Org 
    
30,000,000  

          
   
56,780,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

  

Meningk
atnya 

tatakelol
a 

pemerint
ahan 

19 

Program 
peningka
tan 
pengem
bangan 
sistem 
pelapora
n 
capaian 
kinerja 
dan 
keuanga
n 

Prosentas
e 
ketersedi
aan 
pelaporan 
capaian 
kinerja 
dan 
keuangan 

90% 90% 
        
4,000,000  

90% 
      
34,000,000  

90% 
       
36,000,000  

          
   
74,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

19.1 

Penyusu
nan 
laporan 
capaian 
kinerja 
dan 
ikhtisar 
realisasi 
kinerja 
SKPD 

Jumlah 
Penyusun
an laporan 
LKIP, 
CALK, 
Laptah, 
IKK, LKPJ, 
Lap 
Keuangan
,.. 

6 
Dokum

en 

6 
Dokume

n 

        
1,000,000  

6 
Dokume

n 

         
8,500,000  

6 
Dokume

n 

          
9,000,000  

          
   
18,500,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

19.2 

Penyusu
nan 
laporan 
keuangan 
semester
an 

Jumlah 
Penyusun
an laporan 
keuangan 
semestera
n 

2 
Dokum

en 

2 
Dokume

n 

        
1,000,000  

2 
Dokume

n 

         
8,500,000  

2 
Dokume

n 

          
9,000,000  

          
   
18,500,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 
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19.3 

Penyusu
nan 
pelapora
n 
prognosis 
realisasi 
anggaran 

Jumlah 
Penyusun
an 
pelaporan 
prognosis 
realisasi 
anggaran 

4 
Dokum

en  

4 
Dokume

n  

        
1,000,000  

4 
Dokume

n  

         
8,500,000  

4 
Dokume

n  

          
9,000,000  

          
   
18,500,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

19.4 

Penyusu
nan 
pelapora
n 
keuangan 
akhir 
tahun 

Jumlah 
Penyusun
an 
pelaporan 
keuangan 
akhir 
tahun 

1 
Dokum

en 

1 
Dokume

n 

        
1,000,000  

1 
Dokume

n 

         
8,500,000  

1 
Dokume

n 

          
9,000,000  

          
   
18,500,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

20 

Program 
peningka
tan 
sarana 
dan 
prasaran
a 
aparatur 

Persentas
e 
kelancara
n 
operasion
al 
perkantor
an 

80% 80% 
  
434,000,000  

80% 
   
156,949,076  

80% 
    
263,630,001  

          
 
854,579,077  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

20.1 

Pembang
unan 
Gedung 
Kantor 
Bersama  

Jumlah 
Gedung 
Kantor 
yang 
dibangun 

4 unit 4 unit 
  
284,040,000  

- 
                             
-    

- 
                               
-    

          
 
284,040,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

20.2 

Pengada
an 
Mebeulair 

Jumlah 
Pengadaa
n 
mebeleur 

1 Jenis  1 Jenis  
     

15,000,000  
5 jenis 

      
20,000,000  

5 jenis 
       

20,000,000  
          

   
55,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

20.3 

Pemeliha
raan 
rutin/berk
ala 
gedung 
kantor 

Jumlah 
Pemelihar
aan 
rutin/berka
la gedung 
kantor 

1 Paket 1 Paket 
     
34,000,000  

1 Paket 
      
56,000,000  

1 Paket 
    

136,680,925  

          
 
226,680,925  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 
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20.4 

Pemeliha
raan 
rutin/berk
ala 
kendaraa
n 
dinas/ope
rasional 

Jumlah 
Pemelihar
aan 
rutin/berka
la 
kendaraan 
dinas/oper
asional 

4 unit 4 unit 
     
24,960,000  

6 unit 
      
30,949,076  

6 unit 
       
30,949,076  

          
   
86,858,152  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

20.5 

Pengada
an Pagar 
Pintu 
Gerbang 
Kantor 

Jumlah 
Pengadaa
n Pagar 
Pintu 
Gerbang 
Kantor 

      1 Paket 
      
50,000,000  

  
                               
-    

          
   
50,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 

20.6 

Pengada
an 
Kendaraa
n Dinas 
Operasio
nal 

Jumlah 
Pengadaa
n 
Kendaraa
n Dinas 
Operasion
al 

3 Unit 3 Unit 
     
76,000,000  

- 
                             
-    

- 
       

76,000,000  

          
 
152,000,000  

Kecamat
an 
Rancab
ali 

Kecama
tan 
Rancab
ali 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN RANCABALI 

YANG 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 sesuatau 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)  

 Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen 

pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan 

pengukuran,penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk 

memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. 

 Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja 

menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator 

kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki 

karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut 

output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian 

besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.   

Indikator Kinerja Kecamatn Rancabali yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja 

yang akan dicapai Kecamatan Rancabali dalam lima tahun mendatang sebagai 

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 
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Tabel T-C.7.1 
 

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penunjang  

pada Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung  Tahun 2016 – 2021    

 
        

NO Indikator 

Kondisi 

Target Capaian Setiap Tahun  

Kondisi 
Kinerja 
pada 
akhir 

periode 
RPJMD 

Kinerja 
pada awal 

periode 
RPJMD 

Tahun  
2016 

Tahun  1 Tahun  2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun  5 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 

1 

Prosentase 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana 
pendukung 
pelayanan publik 

% 20 40 60 80 100 100 

2 

Prosentase 
Ketersediaan 
sarana dan 
prasarana kantor 
yang memadai 

% 20 40 60 80 100 100 

3 

Prosentase  
Peningkatan 
kualitas SDM 
aparatur 

% 20 40 60 80 100 100 

4 

Prosentase Desa 
yang telah tertib 
administrasi ( 
RPJMDesa, RKP 
Desa, APB Desa ) 

% 20 40 60 80 100 100 

5 

Prosentase 
peningkatan sistem 
pengawasan dan 
pengendalian 
pelaksanaan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 

% 20 40 60 80 100 100 
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6 

Prosentase 
peningkatan 
partisifasi 
masyarakat dalam 
mendukung 
penyelengaraan 
tugas 
pemerintahan 

% 20 40 60 80 100 100 
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BAB VII 

PENUTUP 
 

 

Renstra Kecamatan Rancabali merupakan suatu acuan dan panduan bagi 

seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Rancabali, dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. 

Penyelesaian isu-isu strategis yang  ada menghasilkan penetapan Visi, Misi, 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 Kecamatan Rancabali  disusun  sebagai  rancangan 

kegiatan 5 (lima) tahunan pada Kecamatan Rancabali  yang mengacu kepada  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD) Kabupaten Bandung 

Tahun 2017-2021. 

Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2017 – 2021 diharapkan menjadi 

pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Rancabali dalam 

meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjdi pedoman 

dalam penyusunan rencana kerja (renja) Kecamatan Rancabali  setiap tahun. 

Keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila ada 

kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, 

Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima 

tahun kedepan. 

Rancabali, 26 Juli 2018 

CAMAT RANCABALI 

    

    

    
H. TATANG KUSNADIE. S.Pd.,M.Si 

NIP: 19611023 198203 1 005 
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