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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kecamatan Ciparay sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten 

Bandung merespon terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan 

dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tingkat 

kecamatan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka ditetapkan visi, misi, 

tujuan dan sasaran yang semuanya mengacu pada visi dan misi Kabupaten 

Bandung. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, dituntut bekerja dan 

berusaha agar bisa melaksanakannya. Dari berbagai usaha untuk 

mencapainya, tentu saja ada yang berhasil dengan baik, setengah berhasil 

bahkan ada yang tidak berhasil. Di sini terlihat bahwa selain kemampuan SDM 

juga banyak dipengaruhi oleh situasi, kondisi dan lingkungannya. 

Karena kemampuan SDM itu sangat terbatas, bila dibandingkan dengan 

visinya, maka kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan atau alternatif yang ada. 

Di dalam memilih alternatif inilah kemudian timbul suatu perencanaan strategis 

agar visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan tahap demi tahap. 

Misi Kecamatan Ciparay adalah meningkatkan pelayanan prima kepada 

masyarakat, meningkatkan profesionalisme aparatur kecamatan serta 

mewujudkan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada 

Camat. 

Perubahan Renstra Kecamatan Ciparay merupakan landasan dan 

pedoman bagi langkah-langkah perubahan kegiatan yang akan dilaksanakan 

pada periode tahun 2016-2021. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan Hukum penyusunan RPJM Kecamatan Ciparay tahun 2016-

2021, adalah sebagai berikut : 
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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

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

Pembangunan Nasional (SPPN); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembendaharaan 

Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang 

Rencana kerja pemerintah; 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara atau 

lembaga; 

11. 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; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah; 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang 

transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah di 

Kabupaten Bandung; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang tata 

cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten 

Bandung Tahun 2005/2025; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Bandung; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung; 

19. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan 

tata kerja kecamatan dan kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung; 

20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 

22. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor: 050/1054-Bappeda tanggal 19 Mei 

2016 perihal Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD 

Tahun 2016-2021. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Ciparay adalah 

untuk memberikan gambaran  perubahan atas misi, tujuan dan sasaran lima 

tahunan Kecamatan Ciparay, termasuk strategi dan arah kebijakan yang 

diambil yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan dalam rangka 

mencapai dan mendukung visi dan misi organisasi. Tujuan penyusunan 
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Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ciparay Tahun 2016-2021 

adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Camat Ciparay serta visi 

dan misi Bupati Bandung melalui perencanaan terarah, terukur dan bersinergi 

dengan perencanaan Kabupaten Bandung. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan Perubahan Renstra ini disajikan dokumen yang 

bersikap strategis dan merupakan gambaran perubahan tugas yang akan 

dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 sebagai upaya untuk perbaikan 

pelaksanaan tugas di masa mendatang. Dengan pola pikir seperti itu, 

sistematika penyajian Perubahan Renstra Kecamatan Ciparay tahun 2016-2021 

dapat diuraikan, sebagai berikut : 

 

BAB I    PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum  

1.3 Maksud dan Tujuan  

1.4 Sistematika Penulisan 

 

BAB II   GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIPARAY 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ciparay 

2.2 Sumber Daya Kecamatan Ciparay 

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ciparay 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan 

Ciparay 

 

BAB III   PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  

       KECAMATAN CIPARAY 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Kecamatan Ciparay 

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

3.3 Telaahan Renstra 
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ciparay 

 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  

 

BAB VI  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

  

BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  

 

BAB VIII PENUTUP 

 

LAMPIRAN  
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIPARAY 

 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan  

  Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Bandung mengalami transisi 

dalam susunan perangkat daerah. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2008 

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

Wilayah Kabupaten Bandung berlaku untuk periode sampai dengan tahun 

2016. Sedangkan untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun selanjutnya 

berlaku Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016 tentang Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung. 

  Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, telah dibentuk Kecamatan. Kedudukan 

dan susunan organisasi Kecamatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 

Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2016.  Pasal 5 Peraturan Bupati 

Bandung Nomor 31 Tahun 2016 berisi tentang Kedudukan dan Susunan 

Organisasi Kecamatan di lingkungan Kabupaten Bandung. Hal-hal yang 

menjadi tugas pokok Kecamatan merupakan satu kesatuan yang satu sama 

lain tidak dapat dipisahkan. 

  Kecamatan sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di lingkungan 

Kecamatan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat, seksi, 

dan kelompok jabatan fungsional menurut lingkup tugasnya masing-masing. 

Camat baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam 

melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan 

Perangkat Daerah/instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya 

 

1. CAMAT 

Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, 

mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum 
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pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 

menangani sebagian urusan pemerintahan. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi: 

a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan 

kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan 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 

 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. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa, melalui : 

1. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; 

2. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;  

3. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;   

4. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;  

5. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;  

6. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa; 
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7. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;  

8. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;  

9. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan 

pembangunan desa; 

10. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; 

11. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 

12. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga 

kemasyarakatan; 

13. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 

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

ketiga; 

15. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta 

penetapan dan penegasan batas Desa; 

16. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat Desa; 

17. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan 

18. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di 

wilayahnya 

e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian 

pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup pemerintahan, pemberdayaan 

masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial 

budaya;     

f. mengkoordinasikan secara khusus penyelenggaraan ketertiban umum, 

ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan perangkat 

daerah terkait;  

g. mengkoordinasikan secara khusus penyelenggaraan pemberdayaan 

masyarakat dan desa dengan perangkat daerah terkait;  

h. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian 

pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup pemerintahan umum, pelayanan, 

pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dan 

prasarana dan sarana umum; 

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

j. menyelenggarakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat; 

k. menyelenggarakan percepatan pencapaian standar pelayanan mininal 

pelayanan dasar pada wilayah kerjanya; 

l. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan 

Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana 

Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional 

Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta 

mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya; 

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

mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Kecamatan; 

n. menyelenggarakan  konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik 

teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan; 

o. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk 

dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku; 

p. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf; 

q. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan maupun 

tertulis sesuai bidang tugasnya; 

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

langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas; 

s. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

program kerja Kecamatan; 

t. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas 

dan karier staf; 

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

ditandatangani;  



 

Perubahan RENSTRA (Rencana Strategis) Kecamatan Ciparay Tahun 2016-2021       11 |  
 

v. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut;  

w. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris Desa berdasarkan 

rekomendasi kepala desa melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta 

upaya tindak lanjut; 

x. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

bagi Kepala UPT di lingkup wilayah kerjanya;  

y. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis 

maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

z. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan;  

aa. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut 

bidang tugas Kecamatan; dan 

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

sesuai dengan bidang tugasnya. 

  Camat membawahkan: 

a. Sekretariat; 

b. Seksi Pemerintahan; 

c. Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

e. Seksi Pembangunan; 

f. Seksi Sosial Budaya; 

g. Jabatan Fungsional. 

 

2. SEKRETARIAT KECAMATAN 

Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada camat yang mempunya tugas pokok 

merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan 

perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan 

pelaporan. 
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  Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;  

b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan; 

c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; 

d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum 

dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

e. penyelenggaraan dan pengkoordinasian Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN); 

f. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

sekretariat. 

 Uraian tugas Sekretaris, adalah sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup 

kesekretariatan; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

c. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator 

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

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

serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian 

dan pelaporan kinerja lainnya; 

d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi 

data  rencana anggaran dan belanja kegiatan Kecamatan yang bersumber 

dari Seksi; 

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; 
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f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, 

serta keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

g. mengkoordinasikan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 

h. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai 

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

Kecamatan berdasarkan pendoman dan ketentuan peraturan perundang–

undangan yang berlaku; 

i. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan rencana kerja Seksi; 

j. menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Kecamatan; 

k. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan 

yang diambil dalam lingkup tugasnya; 

l. menginventarisasi, mengeindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan 

masalah di bidang tugasnya; 

m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

n. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Sekretariat sesuai bidang 

tugasnya; 

o. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf; 

p. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup Sekretariat melalui rapat atau 

langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas; 

q. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Sekretariat agar 

dapat melaksanakan tugas dengan baik; 

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana; 

s. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian 

tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya; 

t. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 
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u. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah 

dinas yang berlaku; 

v. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di 

lingkungan Kecamatan agar terwujud tertib administrasi; 

w. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan; 

x. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan 

struktural di bawahnya dan jabatan fungsional umum; 

y. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, 

peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan 

Kecamatan, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan 

pelayanan informasi serta dokumentasi Kecamatan; 

z. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, 

berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;  

aa. mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing Seksi untuk 

disampaikan kepada pimpinan; 

bb. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan 

penyusunan laporan program kegiatan Kecamatan sesuai dengan 

ketentuan; 

cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; dan 

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

sesuai dengan bidang tugasnya. 

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang 

Sub Bagian, yaitu: Sub Bagian Program dan Keuangan serta Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian. 

 

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian. 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 
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rumah  tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan 

pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya. 

  Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, 

kelembagaan serta ketatalaksanaan; 

b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, 

keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan 

administrasi kepegawaian; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian 

Umum dan Kepegawaian. 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

  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 
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penghapusan barang milik daerah/aset daerah yang digunakan oleh 

Kecamatan; 

g. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan 

keamanan ruang kerja serta lingkungan Kecamatan; 

h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan 

data dan informasi Kecamatan; 

i. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan 

Kecamatan; 

j. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang 

akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan; 

k. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), 

sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan 

pegawai; 

l. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam 

lingkup Kecamatan; 

m. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti 

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; 

n. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti ujian 

dinas dan izin/tugas belajar; 

o. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; 

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

standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; 

q. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian; 

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai 

media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya 

sesuai kepentingan Kecamatan serta melaksanaan pelayanan hubungan 

masyarakat; 

s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi 

terkait dalam lingkup tugasnya; 

t. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para staf; 

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

v. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
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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. 

 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan : 

a. Pengelola Kepegawaian 

b. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

c. Pengadministrasi Umum 

d. Pengelola Dokumentasi  

e. Pengelola Layanan Operasional 

f. Pramu Bakti 

 

 Sub Bagian Program dan Keuangan  

  Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok 

menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan 

adminsitrasi keuangan. 

  Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Program dan 

Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan bahan perencanaan dan pelayanan administrasi perencanaan 

dan bahan rencana anggaran Kecamatan; 
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b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;  

c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan; 

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian 

Keuangan. 

 Uraian tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan adalah sebagai 

berikut: 

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan berdasarkan 

sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan; 

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

pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

c. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja 

masing-masing seksi pada Kecamatan; 

d. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan 

program dan kegiatan masing-masing seksi untuk bahan penyusunan 

prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan; 

e. melaksanakan fasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi, 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah 

ditentukan; 

f. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan penyusunan 

rencana kerja Kecamatan; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis 

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

Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja 

lainnya; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan 

i. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan 

triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta 
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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; 
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dd. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; dan 

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

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 Kepala Subbagian Program dan Keuangan, membawahkan: 

a. Bendahara  

b. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 

c. Penata Laporan Keuangan  

d. Pemelihara Barang 

e. Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan 

 

3. SEKSI PEMERINTAHAN  

  Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi 

Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis 

operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan. 

  Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pemerintahan; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan; 

c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemerintahan; 

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Pemerintahan. 

  Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pemerintahan; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan 

basis data Seksi Pemerintahan sebagai bahan penyusunan rencana 

kegiatan; 
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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 

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; 
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o. melaksanakan faslitasi perselisihan antar desa/kelurahan lingkup 

Kecamatan; 

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program 

dan kegiatan pemerintah skala nasional, provinsi dan kabupaten lingkup 

Kecamatan meliputi pemilihan umum, pemilihan kepala daerah/bupati, 

pemilihan kepala desa dan program-program lainnya; 

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi aspirasi masyarakat 

bersama pemerintah desa/kelurahan dalam pemekaran desa/kelurahan dan 

aspirasi-aspirasi lainnya untuk kemajuan dan kemandirian desa/kelurahan; 

r. menyiapkan bahan fasilitasi untuk pelaksanaan evaluasi Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) oleh Satuan Kerja 

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); 

s. menyiapkan bahan fasilitasi untuk pelaksanaan evaluasi laporan 

pertanggungjawaban kepala desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Pemerintahan Desa; 

t. menyiapkan bahan administrasi pengesahan panitia pencalonan dan 

pemilihan kepala desa; 

u. menyiapkan bahan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ketua dan 

anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 

v. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian  pelayanan kepada 

masyarakat berupa administrasi kependudukan dan surat keterangan lainnya 

yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat; 

w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam 

lingkup Seksi Pemerintahan; 

x. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi 

terkait dalam lingkup tugasnya; 

y. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

z. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

aa. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

bb. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

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

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut;  

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

untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

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

kebutuhan kepada pimpinan; 

ff. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya;  

gg. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan  kepada 

Camat di bidang pemerintahan; dan  

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

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 Kepala Seksi Pemerintahan, membawahkan :  

a. Pengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa 

b. Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraaan Pemerintah Desa 

c.   Pengelola PBB P2 dan BPHTB 

 

4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas 

pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan 

melaksanakan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. 

  Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban Umum; 

c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum; 

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;  
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e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana 

Polisi Pamong Praja; dan 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 

 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;  
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k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan sadar hukum dan 

terpeliharanya hak asasi manusia (HAM), serta pembinaan ketertiban 

umum di wilayah kerjanya; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap sub agen 

dan pangkalan gas serta minyak tanah; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap pencegahan 

serta pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT); 

n. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga 

masyarakat, tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja di wilayah 

kerjanya; 

o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam 

lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

q. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

r. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

s. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

t. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

u. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut;  

v. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf 

untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

w. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan; 

x. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya; dan 

y. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan  kepada 

Camat di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan  

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

 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahkan :  

a. Pengelola Keamanan dan Ketertiban 

b. Petugas Keamanan 

 

5. SEKSI PEMBANGUNAN 

  Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi 

Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis 

operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan. 

  Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pembangunan; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan; 

c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pembangunan; 

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

tugasnya;  

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Pembangunan. 

 Uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan, adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pembangunan; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan 

basis data Seksi Pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana 

kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi 

Pembangunan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan 

program kerja Kecamatan; 

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;  
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f. menyiapkan bahan penyelenggaraan musrenbang kecamatan;  

g. melaksanaan pembinaan dan monitoring musrenbangdes; 

h. menyiapkan bahan usulan untuk penyelenggaraan musrenbang 

kabupaten; 

i. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) rumah tinggal sesuai dengan ketentuan; 

j. menyiapkan bahan pengawasan pengendalian dan monitoring kegiatan 

pembangunan yang dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi, APBN dan 

sumber pembiayaan lainnya; 

k. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang lingkungan 

hidup; 

l. menyiapkan bahan pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas umum 

dan fasilitas sosial, pengawasan dan pengendalian fungsi Rencana Umum 

Tata Ruang (RUTR), penataan perkotaan dan perdesaan; 

m. mengkoordinasikan bahan pengawasan dan pengendalian fungsi Daerah 

Aliran Sungai (DAS) serta fungsi prasarana dan sarana pengairan baik 

teknis maupun non teknis serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber 

daya air dan pertambangan di wilayah kerjanya; 

n. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pelayanan umum yg dilaksanakan oleh perangkat daerah;  

o. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

p. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

q. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

r. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut;  

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

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

kebutuhan kepada pimpinan; 
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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. 

 Kepala Seksi Pembangunan, membawahkan: 

a. Operator Alat Berat 

b. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 

c. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 

 

6. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

  Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan 

bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana 

kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 

 Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat; 

c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

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

dan 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat. 

 

Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai 

berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat; 
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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; 

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; 
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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 tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

  

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :  

a. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat 

b. Pengolah Data  

 

7. SEKSI SOSIAL BUDAYA 

Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi 

Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis 

operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja SeksiSosial Budaya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Sosial Budaya 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial 

Budaya; 

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

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang 

tugasnya;  

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Sosial Budaya. 

  

 Uraian tugas Kepala Seksi Sosial Budaya, adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial 

Budaya; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan 

basis data Seksi Sosial Budaya sebagai bahan penyusunan rencana 

kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi 

Sosial Budaya berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan 

program kerja Kecamatan; 

d. menyiapkan bahan rekomendasi bantuan hibah bansos bagi kelompok 

masyarakat dan perorangan  

e. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pendidikan, 

kesehatan, budaya dan pariwisata; 

f. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan 

olahraga; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan organisasi 

kemasyarakatan; 

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam 

lingkup Seksi Sosial Budaya; 

i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

j. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

k. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

l. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 

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

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut;  

o. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf; 

p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan; 

q. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya;  

r. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan  kepada 

Camat di bidang sosial budaya; dan 

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

sesuai dengan bidang tugasnya. 

  

 Kepala Seksi Sosial Budaya, membawahkan :  

a. Pengelola Kesejahteraan Sosial 

b. Pengelola Fasilitas Sosial dan Umum 

 

 

8.  JABATAN FUNGSIONAL 

  Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

kegiatan dinas secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya 

serta disesuaikan dengan kebutuhan. Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah 

Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang  jabatan fungsional yang terbagi dalam 

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Di Kecamatan 

Ciparay terdapat satu jabatan fungsional tertentu yaitu arsiparis. 
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Struktur Organisasi 

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Sumber Daya Kecamatan Ciparay  

Sumber daya yang ada di Kecamatan Ciparay terdiri dari penyediaan 

sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang 

diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana 

prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Ciparay. 

 

2.2.1 Sumber Daya Manusia Kecamatan Ciparay 

 Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Ciparay berjumlah 22 orang, 

terdiri dari 9 Pejabat struktural, 13 staf pelaksana. Selain itu terdapat pula 1 

orang tenaga kontrak, 4 orang sukwan dan 10 orang Banpol. Adapun Susunan 

Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kecamatan Ciparay adalah sebagai berikut : 

 
 

 

SEKSI 

PEMERINTA

HAN  

SEKSI 

PEMBERDAYA

AN 

MASYARAKAT 

SEKSI 

SOSIAL 

BUDAYA 

SEKSI 

KETENTRAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM 

SEKSI 

PEMBANGUNA

N 

CAMAT 

SEKRETARIS 

KECAMATAN 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

KASUBAG 

PROGRAM 

DAN 

KEUANGAN 

KASUBAG 

UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 
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Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan 
 

Pangkat/Golongan  Jumlah 

1. Golongan IV/b 
2. Golongan IV/a 

: 1 
0 

Orang 
Orang 

3. Golongan III/d : 7 Orang 
4. Golongan III/c : 2 Orang 
5. Golongan III/b : 1 Orang 
6. Golongan III/a : 2 Orang 
7. Golongan II/d : 2 Orang 
8. Golongan II/c : 5 Orang 
9. Golongan II/b : 2 Orang 
10. Golongan II/a : 0 Orang 
11. Golongan I/b : 0 Orang 
12. Golongan I/a : 0 Orang 

Jumlah             22 orang 

 

Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan : 

Nama Jumlah 

1. Pasca Sarjana/S2 
2. Sarjana/S-1 

: 3 
6 

Orang 
Orang 

3. Diploma III : 1 Orang 
4. SMA/SLTA : 11 Orang 
5. SMP/SLTP : 1 Orang 
6. SD : 0 Orang 

Jumlah : 22 orang 

 

Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Ciparay 

berdasarkan Diklat Struktural/Kepemimpianan 

No. Pendidikan Jumlah 

1 Diklatpim II 0 

2 Diklatpim III 2 

3 Diklatpim IV 7 

JUMLAH 9 

 

Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Ciparay 

berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 15 

2 Perempuan 7 

JUMLAH 22 
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 Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, 

Kecamatan Ciparay dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, 

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

prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi 

kurang baik/rusak. 

Selain dari faktor sumber daya manusia, berjalannya suatu organisasi 

juga bergantung dari ketersediaan dana atau anggaran yang dibutuhkan. 

Semakin terpenuhinya kebutuhan anggaran dari organisasi tersebut, maka 

semakin memudahkan organisasi tersebut melaksanakan tugas untuk 

mencapai tujuannya. 

 

2.2.2 Sarana dan Prasarana di Kecamatan Ciparay 

Kecamatan Ciparay memiliki gedung kantor dengan luas 279 m², 

kendaraan dinas roda empat sebanyak 2 unit, roda dua sebanyak 5 unit, 

saluran telepon sebanyak 1 line, jaringan internet, fasilitas komputer terdiri dari 

8 unit laptop, 6 unit komputer PC dan 7 printer. Kecamatan Ciparay memiliki 2 

ruang rapat yang refresentatif yang dilengkapi fasilitas audio visual dan infocus. 

Sarana lainnya yang tersedia, yaitu mushola untuk beribadah serta 5 kamar 

mandi. 

 

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ciparay  

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup 

penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang 

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan saran dan tujuan yang telah 

ditetapkan Kecamatan Ciparay dalam rangka mewujudkan misi dan 

merealisasikan visi Kecamatan. 

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja pemerintah 

Kecamatan Ciparay meliputi: indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan 

penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, yang sesuai dengan tugas, 

fungsi PD yang berkenaan dengan indikator yang telah dikembangkan secara 
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mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas 

dan fungsi. 

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ciparay tercantum pada table 

berikut: 
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Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ciparay 

Kabupaten Bandung 
Periode Resntra 2011-2015 

                    

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 
Waktu rata-rata 
pelayanan yang 
semakin cepat 

      70,00 84,30 85,50 86,70 87,90 70,00 84,30 - - - 100% 100% - - - 

2 
Indeks kepuasan 
masyarakat 

      32,26 32,26 32,26 32,26 32,26 32,26 32,26 - - - 100% 100% - - - 

3 
Presentase desa yang 
sudah melaksanakan 
pelaporan tepat waktu 

   100 100 100 100 100 100 100    100% 100%    

4 
14 desa yang sudah 
dibina  

      55,80 65,77 65,80 65,83 65,86 55,80 65.77 - - - 100% 100% - - - 

5 
Lima SKPD yang sudah 
disupervisi 

      80,42 91,83 86,83 81,83 76,83 80,42 91,83 - - - 100% 100% - - - 

6 
5 kegiatan yang sudah 
dilaksanakan 

                  

7 
Prosentase masyarakat 
yang sudah memilki 
KTP, KK, IMB, HO 

                  

8 
Berkurangnya angka 
kejahatan/kriminilatisa 

                  

9 
Berkurangnya 
kerusuhan/huru ara di 
masyarakat 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

10 

Berkurangnya 
gangguan terhadap hak 
individu/kelompok, 
masyarakat dan institusi 

                  

11 

Meningkatnya daya 
dukung sarana dan 
kualitas pembinaan dan 
pelayanan aparat lnmas 

                  

12 
Berkurangnya tingkat 
pencemaran 

                  

13 

Meningkatnya 
kesadaran masyarakat 
untuk memelihara dan 
mematuhi norma 
budaya dan kearifan 
local, silih asah dan silih 
asuh 
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Indikator yang tertuang dalam tabel di atas merupakan indikator 

sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Ciparay 

Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015. 

Dalam kurun waktu renstra periode sebelumnya, tidak bisa dilakukan 

pengukuran capaian kinerja pelayanan, dikarenakan tidak adanya target 

indicator pada Renstra sehingga dalam pelakanaan tahun berjalan pun tidak 

bias diukur karena antara indicator pada Renstra tidak sama dengan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ciparay. 

Namun demikian, dalam anggaran kegiatan pada periode Renstra 

sebelumnya antara realisasi anggaran dengan target rata rata 90% tercapai. 

Hal ini dikarenakan kesesuaian antara anggaran program kegiatan yang 

dilaksanakan dengan perencanaan anggaran. 

Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa kinerja berdasarkan anggaran 

tidak bisa diukur di periode Renstra tahun 2011-2015.  

Tabel berikut adalah anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan 

Kecamatan Ciparay 
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Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ciparay 

Kabupaten Bandung 

Periode Renstra 2011-2015 

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

 Belanja     1.946.764.800,00     2.483.630.845,00     3.384.394.995,42     3.853.415.580,42     3.494.363.044,42     1.898.762.527,00     2.423.040.716,00     3.189.171.863,00     3.677.646.049,00     3.401.382.519,00     97,53     97,56     94,23     95,44     97,34 3.032.513.853,05      2.918.000.735           

 Belanja Tidak 

Langsung 

    1.604.164.800,00     1.681.750.845,00     1.925.960.995,42     1.983.915.580,42     2.300.212.671,42     1.558.933.527,00     1.635.043.216,00     1.755.172.113,00     1.871.583.174,00     2.222.301.239,00     97,18     97,22     91,13     94,34     96,61 1.899.200.978,45      1.808.606.654           

 Belanja Pegaw ai     1.604.164.800,00     1.681.750.845,00     1.925.960.995,42 1.983.915.580,42   2.300.212.671,42       1.558.933.527,00     1.635.043.216,00     1.755.172.113,00 1.871.583.174,00   2.222.301.239,00       97,18     97,22     91,13     94,34     96,61 1.899.200.978,45      1.808.606.654           

 Belanja 

Langsung 

       342.600.000,00        801.880.000,00     1.458.434.000,00     1.869.500.000,00     1.194.150.373,00        339.829.000,00        787.997.500,00     1.433.999.750,00     1.806.062.875,00     1.179.081.280,00     99,19     98,27     98,32     96,61     98,74 1.133.312.874,60      1.109.394.081           

 Belanja Pegaw ai          25.200.000,00          50.600.000,00          34.600.000,00 32.780.000,00        4.006.000,00                   24.900.000,00          50.600.000,00          35.350.000,00 32.780.000,00        4.006.000,00              98,81   100,00   102,17   100,00   100,00 29.437.200,00           29.527.200                

 Belanja Barang 

dan jasa 

       207.100.000,00        434.280.000,00        864.284.000,00 885.270.000,00      634.144.373,00             205.000.000,00        424.416.000,00        841.755.750,00 840.787.875,00      621.449.600,00          98,99     97,73     97,39     94,98     98,00 605.015.674,60         586.681.845              

Belanja Modal 110.300.000,00      317.000.000,00      559.550.000,00      951.450.000,00      556.000.000,00      109.929.000,00      312.981.500,00      556.894.000,00      932.495.000,00      553.625.680,00          99,66     98,73     99,53     98,01     99,57 498.860.000,00         493.185.036              

Uraian
Realisasi anggaran pada tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun 

ke-
Rata-rata pertumbuhanAnggaran pada tahun ke-
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan 

Ciparay  

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan 

Kecamatan Ciparay lima tahun ke depan diidentifikasi dari permasalahan-

permasalahan yang telah terjadi, yaitu: 

1. Waktu penandatanganan KK dan pencetakan KTP yang lama 

2. Belum sesuainya penempatan pegawai dengan kompetensi pendidikan dan 

pola karir yang jelas 

3. Belum optimalnya kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban di 

lingkungan masyarakat 

4. Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan sampah 

5. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah 

6. Mulai lunturnya budaya gotong royong dan kesetiakawanan social 

7. Sarana dan Prasarana pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas 

yang ada di Kecamatan Ciparay masih kurang. 

8. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelimpahan sebagian 

urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat belum maksimal. 

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, 

Kecamatan Ciparay 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 Ciparay, adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah SDM yang menempati posisi jabatan 

2. Fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki sekarang 

3. Pengelolaan keuangan secara otonomi 

4. Tersedia produk-produk pelayanan 

5. Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik 

6. Dukungan pimpinan terhadap kinerja dan pola komunikasi yang lancer 

antar atasan dan bawahan 

Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal 

Kecamatan Ciparay, adalah sebagai berikut: 



 

Perubahan RENSTRA (Rencana Strategis) Kecamatan Ciparay Tahun 2016-2021       42 |  
 

1. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan  

2. Masih adanya penempatan SDM yang belum sesuai dengan komptensi 

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 konsistennya perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan 

Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal 

Kecamatan Ciparay, adalah sebagai berikut: 

1. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan 

yang demokratis dan kondusif  

2. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan 

3. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia 

4. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang 

di dalam penyusunan produk-produk perencanaan 

Faktor ancaman yang perlu ditekan pada lingkungan eksternal 

Kecamatan Ciparay adalah faktor globalisasi yang senantiasa berubah dengan 

cepat cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi dan 

budaya. 

Permasalahan dan pemecahan masalah diproyeksikan untuk masa 

mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja tahun yang 

akan datang sehingga kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan 

dapat diminimalisir, adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut : 

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan pegawai untuk 

mewujudkan profesionalisme pegawai. 

2. Adanya pemahaman aparat secara objektif terhadap aturan dan ketentuan 

yang berlaku, sehingga aparat khususnya pejabat struktural eselon IV 

mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

secara berdayaguna dan berhasil guna. 

3. Mengupayakan secara bertahap sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 
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4. Penyelanggaran prinsip-prinsip Administrasi Negara dan fungsi-fungsi 

manajemen dan penyelenggaraan perintah serta dalam konteks kegiatan 

pelayanan kepada masyarakat diupayakan untuk lebih ditingkatkan. 

 

Berikut adalah indicator dari sasaran, program dan kegiatan yang 

mendukung kinerja Kecamatan Ciparay dalam lima tahun: 

 

Tujuan Sasaran
Kode 

Rekening

 Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran, 

Program (Outcome) 

dan Kegiatan 

(Output)

Indeks 

kepuasan 

masyarakat

84,30   % 85,50   % 86,70   % 87,90   % 89,10   %

6.0.1.10.7 Program 

Penataan 

Administrasi 

Kependudukan

Jumlah 

kepemilikan 

KK/KTP 

66,2 % 66,4 % 66,6 % 66,8 % 67,00% %

6.0.1.10.7.1 Peningkatan 

pelayanan publik 

dalam bidang 

kependudukan

Jumlah penataan 

administrasi 

kependudukan

5 kegiatan 5 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan

6.0.1.19.56 Program 

pemeliharaan 

kantrantibmas 

dan 

pencegahan 

tindak kriminal

Cakupan patroli 

petugas

20,2 % 20,4 % 20,6 % 20,8 % 21 %

6.0.1.19.56.1 Peningkatan 

kerjasama 

dengan aparat 

keamanan dalam 

teknik 

pencegahan 

kejahatan

Jumlah 

peningkatan 

kerjasama 

dengan aparat 

keamanan dalam 

teknik 

pencegahan 

2          kegiatan 2          kegiatan 2          kegiatan 2          kegiatan 2          kegiatan

6.0.1.19.56.2 Peningkatan 

kapasitas aparat 

dalam rangka 

pelaksanaan 

siskamswakarsa 

di daerah

Jumlah kegiatan 

pengamanan 

terhadap aset 

daerah (piket)

1100 HOK 1095 HOK 1095 HOK 1095 HOK

6.0.1.15.16 Program 

Pengembangan 

Kewirausahaan 

dan 

Keunggulan 

Kompetitif 

Usaha Kecil 

Menengah

Jumlah pelaku 

UMKM (Unit)

0 unit 70 unit unit unit - unit

6.0.1.15.16.6 Penyelenggaraa

n pelatihan 

kewirausahaan

Jumlah UMKM 

yang terakomodir 

oleh kecamatan

0 unit 1 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan - unit

20212017 2018 2019 2020

Terwujudnya 

Kecamatan 

Ciparay yang 

maju dan 

mandiri

Meningkatny

a kualitas 

pelayanan 

publik

Meningkatny

a kinerja 

penyelengga

raan Tugas 

umum 

pemerintaha

n kecamatan
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6.0.1.15.72 Program 

penciptaan 

iklim Usaha 

Kecil 

Persentase 

UKM yang maju

0 % 0 % 0,00 % - % - %

6.0.1.15.72.1 Sosialisasi 

kebijakan tentang 

Usaha Kecil 

Menengah

Jumlah UMKM 

yang maju

- unit unit 0 unit 140 unit 140 unit

6.0.1.8.8 Program 

Pengembangan 

Kinerja 

Pengelolaan 

Persampahan

prosentase 

volume sampah 

yang dapat 

dikelola 

pemerintah

12,20 % 12,40 % 12,60 % 12,80 % 13,00 %

6.0.1.8.8.2 Sosialisasi 

kebijakan 

pengelolaan 

persampahan

Jumlah 

sosialisasi 

kebijakan 

pengelolaan 

persampahan

- kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 5 kegiatan 3 kegiatan

6.0.1.8.8.1 Penyediaan 

prasarana dan 

sarana 

pengelolaan 

persampahan

jumlah 

penyediaan 

prasarana dan 

sarana 

pengelolaan 

persampahan

3 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 unit

6.0.1.19.17 Program 

pengembangan 

wawasan 

kebangsaan

Persentase 

masyarakat 

yang mengikuti 

sosialisasi 

tentang 

50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

6.0.1.19.17.1 Peningkatan 

toleransi dan 

kerukunan dalam 

kehidupan 

beragama

Jumlah 

pelaksanaan  

kegiatan 

kerukunan dalam 

kehidupan 

beragama

100 HOK 3 kegiatan 5 kegiatan 14 kegiatan 5 kegiatan

6.0.1.19.17.3 Peningkatan 

kesadaran 

masyarakat akan 

nilai-nilai luhur 

budaya bangsa

Jumlah kegiatan 

Peningkatan 

kesadaran 

masyarakat akan 

nilai-nilai luhur 

budaya bangsa

2 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan

6.0.1.18.58 Program 

peningkatan 

upaya 

penumbuhan 

kewirausahaan 

dan kecakapan 

hidup pemuda

Jumlah yang mengikuti 

penyuluhan 

pencegahan 

penyalahgunaan 

penggunaan nartkoba 

di kalangan generasi 

muda bagi pemuda 

pelajar usia 16-30 th, 

FKWM dan FIKR (orang)

280 orang 280 orang - orang 0 orang orang

6.0.1.18.58.1 Pelatihan 

ketrampilan bagi 

pemuda

Jumlah Pelatihan 

keterampi lan bagi  

pemuda

2 kegiatan 3 kegiatan - kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan

6.0.1.11.70 Program 

keserasian 

kebijakan 

peningkatan 

kualitas Anak 

dan Perempuan

Persentase  

kejadian KDRT 

yang tertangani

90 % 100 % 100 %

6.0.1.11.70.1 Pelaksanaan 

sosialisasi yang 

terkait dengan 

kesetaraan 

gender, 

pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan 

anak

Jumlah 

pelaksanaan 

sosialisasi yang 

terkait dengan 

kesetaraan 

gender, 

pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan 

2          kegiatan 3          kegiatan 2          kegiatan

6.0.1.11.60 Program 

Peningkatan 

peran serta dan 

kesetaraan 

jender dalam 

pembangunan

Jumlah 

partisipasi 

perempuan di 

lembaga 

pemerintah 

(orang)

420 orang 420 orang 420 orang 420 orang 420 orang

6.0.1.11.60.1 Pembinaan 

organisasi 

perempuan

Jumlah 

Pembinaan 

organisasi 

4 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan

6.0.1.4.63 Program 

Peningkatan 

kesiagaan dan 

pencegahan 

bahaya 

kebakaran

Persentase 

korban bencana 

yang tertangani 

100 % 0 % 0 % 0 % %

6.0.1.4.63.1 Penyuluhan 

pencegahan 

bencana 

kebakaran

Jumlah 

penyuluhan 

pencegahan 

bencana 

kebakaran

1 Kejadian 0 Kejadian 0 Kejadian 0 Kejadian 0 Kejadian

6.0.1.18.51 Program 

Pembinaan dan 

Pemasyarakata

n Olahraga

Jumlah 

pengiriman 

atlet pelajar dan 

pelatih dan 

popwilda jabar

10 orang 10 orang orang orang 0 orang

6.0.1.18.51.1 Pembinaan 

cabang olahraga 

prestasi di 

tingkat daerah

Jumlah 

pembinaan 

cabang olahraga 

prestasi di tingkat 

3 kegiatan 3 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 orang

6.0.1.6.52 Program  

perencanaan 

pembangunan 

daerah

persentase 

dokumen 

perencanaan yang 

tepat waktu

90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

6.0.1.6.52.1 Pengembangan 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

perumusan 

program dan 

kebijakan 

Jumlah kegiatan 

partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Perumusan 

Program dan 

Kebijakan 

Layanan Publik

2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
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6.0.1.2.53 Program 

peningkatan 

keselamatan 

ibu melahirkan 

dan anak

Cakupan kunjungan ibu 

hamil K4, cakupan 

komplikasi kebidanan yang 

ditangani, cakupan 

perto longan persalinan 

o leh tenaga kesehatan 

yang memiliki kompetensi 

kebidanan, cakupan 

pelayanan nifas (%)

74,2 % 74,4 % 74,6 % 0 % 75 %

6.0.1.2.53.1 Penyuluhan 

kesehatan bagi 

ibu hamil dari 

keluarga kurang 

mampu

Jumlah kegiatan 

penyuluhan 

kesehatan bagi 

ibu hamil dari 

keluarga kurang 

4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan

6.0.1.22.59 Program 

peningkatan 

kapasitas 

aparatur 

pemerintah 

desa

Tingkat 

kesesuaian 

kualifikasi/kapasit

as sumber daya 

aparatur

60,2 % 60,4 % 60,6 % 60,8 % 61 %

6.0.1.22.59.1 Pelatihan 

aparatur 

pemerintah desa 

dalam bidang 

manajemen 

pemerintahan 

desa

Jumlah Pelatihan 

aparatur 

pemerintah desa 

dalam bidang 

manajemen 

pemerintah desa

3 kegiatan 4 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan

6.0.1.20.20 Program 

peningkatan 

sistem 

pengawasan 

internal dan 

pengendalian 

pelaksanaan 

kebijakan KDH

Jumlah evaluasi 

berkala

14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

6.0.1.20.20.3 Pengendalian 

manajemen 

pelaksanaan 

kebijakan KDH

Jumlah kegiatan 

pengendalian 

manajemen 

pelaksanaan 

kebijakan KDH

10 kegiatan 10 kegiatan 14 kegiatan 14 kegiatan 14 kegiatan

6.0.1.22.19 Program 

pembinaan dan 

fasilitasi 

pengelolaan 

keuangan desa

persentase 

desa yang 

kesesuaian 

dalam 

pengelolaan 

- % % % 100 % 100 %

6.0.1.22.19.1 Evaluasi 

rancangan 

perarturan desa 

tentang APB 

Desa

Jumlah 

rancangan 

peraturan desa 

menjadi  APB 

Desa yang di 

- dokumen dokumen dokumen

6.0.1.22.19.5 Monitoring, 

evaluasi dan 

pelaporan 

pengelolaan 

keuangan Desa

Dokumen hasil 

Monitoring, 

evaluasi dan 

pelaporan 

pengelolaan 

- dokumen dokumen dokumen 14 dokumen 14 dokumen

Jumlah Belanja Renja Kewilayahan

1. Nilai 

akuntabilitas 

kinerja instansi

65,77 Point 65,80   Point 65,83   Point 65,86   Point 65,89   %

x.xx.xx.xx.1 Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Prosentase 

pemenuhan 

operasional 

Administrasi 

perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

x.xx.xx.xx.1.1 Penyediaan jasa 

surat menyurat

Jumlah 

pembuatan surat 

masuk dan 

keluar

715 lembar 696 lembar 763 lembar 700 lembar 763 lembar

x.xx.xx.xx.1.2 Penyediaan jasa 

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

Jumlah 

penyediaan 

listrik, air 

minum/air bersih, 

telekomunikasi 

dan internet

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

x.xx.xx.xx.1.8 Penyediaan jasa 

kebersihan 

kantor

Jumlah 

penyediaan jasa 

dan 

peralatan/bahan 

kebersihan 

26 Jenis 25 Jenis 24 OB 0 OB 24 OB

x.xx.xx.xx.1.9 Penyediaan jasa 

perbaikan 

peralatan kerja

Jumlah 

Penyediaan jasa 

servis peralatan 

kantor

7 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 1 Jenis 4 Jenis

x.xx.xx.xx.1.1

0

Penyediaan alat 

tulis kantor

Jumlah 

penyediaan alat 

tulis kantor

37 jenis 37 jenis 37 jenis 32 jenis 37 jenis

x.xx.xx.xx.1.1

1

Penyediaan 

barang cetakan 

dan 

penggandaan

Jumlah 

penyediaan 

barang cetakan 

dan 

penggandaan

15 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja 

internal

Meningkatny

a Tata Kelola 

Pemerintaha

n
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x.xx.xx.xx.1.1

2

Penyediaan 

komponen 

instalasi 

listrik/peneranga

n bangunan 

Jumlah alat-alat 

listrik

17 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis

x.xx.xx.xx.1.1

3

Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Jumlah peralatan 

dan 

perlengkapan 

kantor

6 jenis 5 jenis 5 jenis 9 jenis 5 jenis

x.xx.xx.xx.1.1

4

Penyediaan 

peralatan rumah 

tangga

Jumlah 

penyediaan 

peralatan rumah 

tangga

12 jenis 12 jenis 12 jenis 30 jenis 12 jenis

x.xx.xx.xx.1.1

7

Penyediaan 

makanan dan 

minuman

Jumlah 

penyediaan 

makanan dan 

minuman harian 

pegawai, rapat 

dan tamu

770 dus 898 dus 818 dus 714 ok 818 dus

x.xx.xx.xx.1.1

9

Penyediaan 

Tenaga 

Pendukung 

teknis dan 

Administrasi 

Jumlah pegawai 

Pendukung 

Administrasi 

Teknis dan 

Perkantoran

1 orang 1 orang 48 ob 84 ob 48 ob

x.xx.xx.xx.1.2

0

Rapat-rapat 

kordinasi dan 

konsultasi ke 

Dalam Daerah

Jumlah pegawai 

memenuhi 

undangan rapat 

dan kunjungan 

kerja ke dalam 

wilayah 

kabupaten

402 HOK 153 HOK 147 HOK 91 oh 147 HOK

x.xx.xx.xx.3 Program 

peningkatan 

disiplin 

aparatur

Prosentase 

penunjang 

kerja aparatur

100 % 100 % 100 % 0 % 100 %

x.xx.xx.xx.3.2 Pengadaan 

pakaian dinas 

beserta 

perlengkapannya

Jumlah 

Pengadaan 

pakaian dinas 

beserta 

perlengkapannya

33 stel 30 stel 33 stel 0 stel 32 stel

x.xx.xx.xx.3.5 Pengadaan 

pakaian khusus 

hari-hari tertentu

Jumlah 

Pengadaan 

pakaian olah 

raga

33 stel 30 stel 33 stel 0 stel 32 stel

x.xx.xx.xx.5 Program 

peningkatan 

kapasitas 

sumber daya 

aparatur

Prosentase 

peningkatan 

kapasitas 

aparatur

100 % 100 % 100 % 0 % 100 %

x.xx.xx.xx.5.1 Pendidikan dan 

pelatihan formal

Jumlah 

Pendidikan dan 

pelatihan formal

1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan kegiatan

x.xx.xx.xx.5.3 Bimbingan teknis 

implementasi 

peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah 

Bimbingan teknis 

implementasi 

peraturan 

perundang-

undangan

0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan

x.xx.xx.xx.6 Program 

peningkatan 

pengembangan 

sistem 

pelaporan 

capaian kinerja 

dan keuangan 

Prosentase 

ketersediaan 

pelaporan 

capaian kinerja 

dan keuangan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

x.xx.xx.xx.6.1 Penyusunan 

laporan capaian 

kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah 

Penyusunan 

laporan LKIP, 

CALK, Laptah, 

IKK, LKPJ, Lap 

Keuangan,..

7 buku 22 HOK 46 buku 30 buku 46 buku

x.xx.xx.xx.6.2 Penyusunan 

laporan 

keuangan 

semesteran

Jumlah 

Penyusunan 

laporan 

keuangan 

semesteran

2 buku 18 HOK 22 buku 19 buku 22 buku

x.xx.xx.xx.6.3 Penyusunan 

pelaporan 

prognosis 

realisasi 

anggaran

Jumlah 

Penyusunan 

pelaporan 

prognosis 

realisasi 

anggaran

4 buku 18 HOK 22 buku 19 buku 22 buku

x.xx.xx.xx.6.4 Penyusunan 

pelaporan 

keuangan akhir 

tahun

Jumlah 

Penyusunan 

pelaporan 

keuangan akhir 

tahun

1 buku 18 HOK 22 buku 19 buku 22 buku

2. Persentase 

BMD/Aset 

dalam kondisi 

baik

91,83 % 86,83 % 81,83 % 76,83   % 71,83 %

x.xx.xx.xx.2 Program 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

aparatur

persentase 

kelancaran 

operasional 

perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

x.xx.xx.xx.2.1

0

Pengadaan 

mebeleur

Jumlah 

Pengadaan 

mebeleur

10 jenis 6 Jenis 4 Jenis 3 Jenis 4 Jenis

x.xx.xx.xx.2.5 Pengadaan 

kendaraan 

dinas/operasiona

l

Jumlah 

pengadaan 

kendaraan roda 

dua

2 unit 0 unit unit 0 unit 0 unit

x.xx.xx.xx.2.1

4

Pengadaan 

pagar dan pintu 

gerbang kantor

Jumlah 

pengadaan pagar 

dan pintu 

gerbang kantor

1 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket

x.xx.xx.xx.2.1

5

Pengadaan 

tempat parkir 

kendaraan

Jumlah 

pengadaan 

tempat parkir 

kendaraan

1 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket

x.xx.xx.xx.2.2

4

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/operasiona

l

Jumlah 

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/operasiona

9 unit 8 unit 8 unit 7 unit 8 unit

x.xx.xx.xx.2.4

7

Pemeliharaan 

Halaman Kantor

Jumlah 

Pemeliharaan 

Halaman Kantor

1 Paket 1 Paket Paket Paket 0 Paket

x.xx.xx.xx.2.4

2

Rehabilitasi 

sedang/berat 

rumah gedung 

kantor

Jumlah 

rehabilitasi 

sedang/berat 

rumah gedung 

0 Paket Paket 1 Paket 1 Paket

x.xx.xx.xx.2.4

9

Rehabilitasi 

sedang/berat 

aula/ruang rapat

Jumlah 

Rehabilitasi 

sedang/berat 

aula/ruang rapat

0 Paket 0 Paket 1 Paket 0 Paket 0 Paket
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CIPARAY 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Kecamatan Ciparay 

Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target baik 

berupa faktor pendukung maupun faktor kendala pencapaian sebagai bahan 

perumusan permasalahan pelayanan Kecamatan untuk ditangani pada tahun 

yang akan datang. 

Identifikasi permasalahan didapat pada pelayanan publik dengan standar 

prima dan profesionalisme aparatur pemerintahan, serta pengembangan 

antusiastik masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan di 

Kecamatan Ciparay. 

Program pembangunan harus menjabarkan dengan baik sasaran-

sasaran pokok sebagaimana dalam Renstra serta tujuan dan sasaran dari visi 

dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun, berdasarkan hal tersebut, maka 

dapat digambarkan identifikasi permasalahan sesuai dengan sasaran periode 

2016-2021 pada Renstra Kecamatan Ciparay dibawah ini: 

 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1 Pelayanan Waktu penandatanganan KK dan 
pencetakan KTP yang lama 

Waktu 
penyelesaian 

2 kepegawaian Belum sesuainya penempatan 
pegawai dengan kompetensi 
pendidikan dan pola karir yang 
jelas 

tupoksi 

3 Keamanan Belum optimalnya kondisi 
keamanan, ketentraman dan 
ketertiban di lingkungan 
masyarakat 

Masyarakat 
kurang sadar 
hukum 

4 Lingkungan Belum optimalnya pengelolaan dan 
penanganan sampah 

Kesadaran 
masyarakat 
kurang 

5 Sarana 
prasarana 

Masih kurangnya sarana dan 
prasarana pengelolaan sampah 

Sarana prasarana 

6 Pola hidup Mulai lunturnya budaya gotong 
royong dan kesetiakawanan social 

Kesadaran 
masyarakat 
kurang 
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

7 Sarana 
prasarana 

Sarana dan Prasarana pendukung 
bagi kelancaran pelaksanaan tugas 
yang ada di Kecamatan Ciparay 
masih kurang 

Anggaran 
terbatas 

8 Juklak dan 
juknis 

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 
teknis mengenai pelimpahan 
sebagian urusan pemerintahan dari 
Bupati kepada Camat belum 
maksimal. 

Juklak dan juknis 

 

 

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

Menelaah visi, misi da 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 Ciparay yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. 

Hasil identifikasi Kecamatan Ciparay tentang faktor-faktor penghambat 

dan pendorong pelayanan Kecamatan Ciparay yang dapat mempengaruhi 

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini 

akan menajdi input begi perumusan strategis pelayanan Kecamatan Ciparay. 

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidaks aja 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. 

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 mengalami revisi di tahun 2018. RPJMD 

merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang daerah 

Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 yang perlu mendapat perhatian lebih, 

tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, 

namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan 

datang. 

 Berbagai isu global dan nasional perlu dipertimbangkan dalam 

menyelesaikan isu yang bersifat lokal, dan berimplikasi pada kesejahteraan 
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masyarakat. Isu yang di hadapi Kabupaten Bandung antara lain: pendidikan 

dan kesehatan, kemiskinan, infrastruktur dasar, banjir dan kekeringan, 

ketertiban umum dan kemanaan, pemberdayaan masyarakat desa, 

perekonomian, pangan, dan RTH. Dalam menangani isu tersebut diperlukan 

penguatan kepemimpinan yang didukung oleh komponen masyarakat dan 

penyelenggara pemerintahan.  

Dengan mempertimbangkan isu yang ada, maka visi Pemerintahan 

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

2021, yang hendak dicapai adalah: 

“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya 
Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi 
Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan 
Berwawasan Lingkungan”.  
 

 Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi 

yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten 

Bandung dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup 

regional, nasional maupun global. Dengan memperhatikan isu dan pencapaian 

visi Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing tersebut, maka 

di rumuskan 5 (lima) Misi Kabupaten Bandung dalam rangka pencapaian visi 

Kabupaten Bandung 2016-2021, sebagai berikut: 

1. Peningkatan Kualitas SDM 

2. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing 

3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Terpadu Tata Ruang 

Wilayah 

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup 

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemeintahan yang Baik dan Bersih 

 Sebagai salah satu Perangkat Daerah, maka Kecamatan Ciparay 

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

dan wakil Bupati terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi pemerintah 

Kabupaten Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan 

perundangan yang berlaku. Dengan modal semangat dan kerjasama selama ini 

pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan meskipun dengan hasil yang 

belum optimal. 
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Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Ciparay  

 

No 

Sasaran Jangka 
Menengah 

RPJMD 
Kabupaten 
Bandung 

Permasalahan 
Pelayanan 
Kecamatan 

Ciparay 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 Meningkatnya 
kualitas kinerja 
aparatur dan 
penyelenggaraan 
pelayanan publik 

1. Waktu 
penandatanga
nan KK dan 
pencetakan 
KTP yang lama 

Pencetakan 
KTP masih 
berada di 
tingkat 
Kabupaten 

Kesiap siagaan 
aparat dalam 
pelayanan KTP 
dan KK 

2. Belum 
sesuainya 
penempatan 
pegawai 
dengan 
kompetensi 
pendidikan dan 
pola karir yang 
jelas 

Kuantitas 
aparat masih 
kurang 

SDM yang ada 
berkualitas 

3. Belum 
optimalnya 
kondisi 
keamanan, 
ketentraman 
dan ketertiban 
di lingkungan 
masyarakat 

Kurangnya 
kesadaran 
masyarakat 
akan hukum 

Kesiapsiagaan 
aparat dalam 
keamanan 

4. Belum 
optimalnya 
pengelolaan 
dan 
penanganan 
sampah 

Kurangnya 
kesadaran 
masyarakat 
akan 
kebersihan 

Adanya sosialisasi 
mengenai 
persampahan 
untuk kecamatan 

  5. Masih 
kurangnya 
sarana dan 
prasarana 
pengelolaan 
sampah 

Prasarana 
tidak 
memadai 

Adanya sosialisasi 
mengenai 
persampahan 
untuk kecamatan 

  6. Mulai lunturnya 
budaya gotong 
royong dan 
kesetiakawana
n social 

Budaya 
individualis di 
masyarakat 
kian marak 

Program dari 
pemerintah serta 
kinerja aparat 
yang terus 
mensosialisasikan 
kegotongroyongan 
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No 

Sasaran Jangka 
Menengah 

RPJMD 
Kabupaten 
Bandung 

Permasalahan 
Pelayanan 
Kecamatan 

Ciparay 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

  7. Sarana dan 
Prasarana 
pendukung 
bagi 
kelancaran 
pelaksanaan 
tugas yang ada 
di Kecamatan 
Ciparay masih 
kurang. 

Keterbatasan 
anggaran 

Kinerja aparat 
cukup tinggi 
dalam 
pelaksanaan 
tugas 

  8. Petunjuk 
pelaksanaan 
dan petunjuk 
teknis 
mengenai 
pelimpahan 
sebagian 
urusan 
pemerintahan 
dari Bupati 
kepada Camat 
belum 
maksimal. 

Tidak adanya 
juknis 

Kinerja aparat 
dalam 
implementasi 
pelimpahan 
sebagian urusan 
pemerintahan dari 
Bupati kepada 
Camat 

  

 

3.3 Telaahan Renstra 

 Berdasarkan uraian sebelumnya diperoleh critical succes faktor yang 

merupakan strategi fungsi yang harus dipenuhi sebagai berikut: 

1. Kuantitas, kualitas dan motivasi pegawai yang memadai; 

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

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

dan kegiatan. 

4. Tersedianya sarana prasarana yang memadai. 

5. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan 

tupoksi. 

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

ada untuk menguatkan peran kecamatan. 
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

 Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi 

implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. 

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka PD dapat 

mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan 

kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun 

mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka 

menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta 

targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. 

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ciparay 

Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah  

Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

 

No 

Rencana Tata Ruang 
Wilayah Terkait 

Tugas dan Fungsi 
Kecamatan Ciparay 

Permasalahan 
Pelayanan 
Kecamatan 

Ciparay 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 Sosialisasi RTRW Belum 
dilaksanakan 
secara rutin 
dan 
menyeluruh 

Anggaran 
dan 
mekanisme 

Undang-
Undang 
Nomor 26 
tahun 2007 
tentang 
Penataan 
Ruang 

2 Pengendalian 
penataan ruang 

BKPRD untuk 
kecamatan 
belum optimal 
dilaksanakan 
 

Belum 
sadarnya 
masyarakat 
akan 
kepedulian 
tata ruang, 
lingungan 
dan 
wilayahnya 

Undang-
Undang 
Nomor 26 
tahun 2007 
tentang 
Penataan 
Ruang 

 

 Berdasarkan kondisi geografis Kecamatan Ciparay terletak di sebelah 

timur ibukota Kabupaten Bandung (Soreang), mempunyai Luas Wilayah ± 

7.070,450 Ha, dengan jarak kurang lebih 33 km dari Pemerintah Kabupaten 
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dan merupakan salah satu kecamatan dari 31 Kecamatan di Kabupaten 

Bandung yang terdiri dari 14 Desa, 47 Dusun, 236 RW dan 887 RT.  

 Adapun batasan-batasan wilayah Kecamatan Ciparay adalah sebagai 

berikut :   

Utara : Kecamatan Bojong Soang dan Kecamatan Buah Batu Kodya  

   Bandung 

Selatan : Kecamatan Arjasari dan Kecamatan Kertasari 

Timur : Kecamatan Majalaya 

Barat : Kecamatan Baleendah 

 Kecamatan Ciparay mempunyai ketinggian 678 m di atas permukaan 

laut (dpl) bertopografi dataran rendah dengan suhu maksimal 30 ° C dengan 

curah hujan  rata-rata 2000 M s/d 4000 M per Tahun.  

 Wilayah Kerja Kecamatan Ciparay sebagai perangkat Daerah meliputi 

14 (empat belas)  Desa yang terdiri dari : 

1. Desa Sumbersari 

2. Desa Ciheulang  

3. Desa Mekarsari  

4. Desa Bumiwangi  

5. Desa Serangmekar  

6. Desa Sarimahi  

7. Desa Babakan  

8. Desa Magungharja  

9. Desa Sagaracipta  

10. Desa Pakutandang  

11. Desa Cikoneng  

12. Desa Ciparay  

13. Desa Mekarlaksana  

14. Desa Gunungleutik  

 

Dengan adanya pembagian Kabupaten dengan Bandung Barat, tata 

ruang wilayah menjadi berubah dan mengikuti kepada tata ruang wilayah 

Kabupaten induk, pengimplementasian secara konsisten Keputusan Bupati 
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Bandung Nomor 8 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati 

kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dan 

terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat, juga terwujudnya kinerja aparat 

Kecamatan dan Desa yang baik. 

Arah Kebijakan Umum Kecamatan Ciparay untuk 5 (lima) tahun ke 

depan, perlu memperhatikan arah kebijakan Kabupaten Bandung, agar dalam 

perencanaan maupun pelaksanaannya dapat sinkron dengan arah kebijakan 

Kabupaten Bandung. 

 

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

Kecamatan Ciparay sebagai instansi sektor publik telah mengupayakan 

penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai 

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

potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis Kecamatan Ciparay 

dalam penyusunannya melibatkan seluruh komponen di kecamatan yang telah 

menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja 

aparatur Kecamatan soreang yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat 

atas pelayanan yang cepat, mudah, murah dan transparan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.  

 Berdasarkan data empirik dan kondisi yang  berkembang di wilayah 

kerja terdapat isu-isu strategis yang muncul : 

1. Pelayanan publik masih belum optimal disebabkan sumber daya manusia 

(SDM) serta sarana dan prasarana yang belum memadai  

2. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan 

Kecamatan belum maksimal. 

3. Kinerja Aparat Desa belum Maksimal dapat dilihat dari belum tertibnya 

administrasi di tingkat desa 

4. Belum terciptanya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat 

5. Kurang  adanya kepedulian sosial pada masyarakat yang sudah mampu. 

6. Perlu adanya peningkatan keamanan dan ketertiban agar terpelihara 

keadaan yang kondusif. 
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 Upaya–upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah 

dilakukan Kecamatan Ciparay,  antara lain sebagai berikut : 

1) Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia melalui pendidikan formal 

maupun non formal dan penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem 

pelayanan yang telah ada 

2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai di Tingkat 

Dusun, Desa dan Kecamatan dengan lebih melibatkan seluruh komponen 

masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran serta dan 

swadaya masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. 

3) Diupayakan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa secara Rutin, Continue dan berkesinambungan 

disamping mengupayakan program reward. 

4) Mengadakan pelatihan Manajemen pengelolaan lembaga perekonomian 

masyarakat, pengajuan bantuan modal usaha bagi UKM. 

5) Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya arti 

kesetia kawanan sosial. 

6) Mengadakan siskamling dan pelatihan bagi anggota Linmas. 

 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 Ciparay dalam memberikan pelayanan, 

senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun 

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

kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari 

perencanaan yang tidak boleh diabaikan. 

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi 

dari permasalahan-permasalahan yang terjadi  yaitu: 

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

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

sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian. 

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

mengancam sifat inovasi pada para karyawan yang ada. 

4. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal 

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

pemanfaatan sistem informasi yang telah tersedia belum optimal.  

 Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak 

diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada akan menimbulkan kerugian yang 

lebih besar dan  apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan 

menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan 

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

 Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan 

fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya 

dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan 

pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.  

 

 

 

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ciparay 

Untuk mencapai kesatuan sudut pandang dalam rangka melaksanakan 

misi yang ditetapkan untuk mencapai misi, dirumuskan pula tujuan dan sasaran 

sebagai berikut: 

 

a. Tujuan 

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Ciparay adalah 

meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan 

publik. Namun setelah diadakanannya review dan revisi maka tujuan 

Kecamatan Ciparay adalah: 

1. Terwujudnya Kecamatan Ciparay yang maju dan mandiri 

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Internal 

 

b. Sasaran  

Adapun sasaran yang ingin dicapai di Kecamatan Ciparay adalah 

meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik. Namun setelah 

diadakanannya review dan revisi maka sasaran Kecamatan Ciparay adalah: 

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik 

2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan  

 

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ciparay beserta 

indicator kinerja disajikan pada table berikut: 
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No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Tujuan/sasaran 
Satuan 

Target kinerja tujuan/sasaran pada 
tahun ke- 

1 2 3 4 5 

1 Terwujudnya 
Kecamatan 
Ciparay yang 
maju dan 
mandiri 

Meningkatnya 
Kualitas 
pelayanan 
Publik 

Indeks 
kepuasan 
masyarakat 

Poin 84,30 85,50 86,70 87,90 89,10 

2 Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja 
Internal 

Meningkatnya 
Tata Kelola 
Pemerintahan  

Nilai 
Akuntabilitas 
Kinerja Instansi  

poin 65,77 65,80 65,83 65,86 65,89 

Persentase 
BMD/Aset 
dalam Kondisi 
Baik 

% 91,83 86,83 81,83 76,83 71,83 

 

Berdasarkan tujuan, sasaran dan indicator di atas, maka dapatlah 

diambil ditentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ciparay, yaitu 

indeks Kepuasan Masyarakat. Hal ini didasarkan pada tugas kecamatan dalam 

pelayanan masyarakat. Indicator ini didefinisikan secara operasional 

berdasarkan pada persepsi masyarakat atas pelayanan kepemerintahan di 

kecamatan. 

 

NO SASARAN IKU 
ALASAN/ 

SUMBER DATA 

1 Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik 

Indek Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka 

Menengah Kabupaten 

Bandung Tahun 2016-2021 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 

Adapun strategi dan kebijakan yang akan dicapai oleh Kecamatan 

Ciparay periode tahun 2016-2021 setelah revisi RPJMD adalah sebagaimana 

tercantum pada tabel di bawah ini: 

Visi Kabupaten Bandung: 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 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 

tujuan Sasaran strategi kebijakan 

Terwujudnya 
Kecamatan 
Ciparay yang maju 
dan mandiri 

Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
public 

Meningkatkan  
kualitas pelayanan 
publik kecamatan 

Peningkatan 
kualitas pelayanan 
publik kecamatan 

Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja Internal  

Meningkatnya 
Tata Kelola 
Pemerintahan 

Meningkatkan 
kualitas SDM 
kecamatan dan 
peningkatan 
pengelolaan aset 

Peningkatan 
kualitas SDM 
kecamatan dan 
peningkatan 
pengelolaan aset 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

Pada Bab sebelumnya telah diuraikan visi, revisi misi, Revisi tujuan, 

sasaran, strategi dan kebijakan maupun program Kecamatan Ciparay yang 

secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan 

visi dan misi Kepala Daerah. Program yang akan dilaksanakan merupakan 

bagian dari program pembangunan Kabupaten Bandung yang berisi program 

prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. 

Adapun tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kecamatan, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan untuk Rankhir Rencana Program, kegiatan dan pendanaan 

periode 2016-2021 dilampirkan pada tabel berikut. 

 

Sasaran: 

1. Meningkatnya kualitas 
pelayanan publik 

2. Meningkatnya tata kelola 
pemerintahan 

Tujuan: 

1. Terwujudnya Kecamatan 
Ciparay yang Maju dan 
Mandiri 

2. Meningkatnya akuntabilitas 
kinerja internal 

Sasaran 2 

Meningkatnya tata 

kelola 

pemerintahan 

 

Nilai AKIP Kecamatan 

 

Persentase BMD/asset dalam kondisi 

baik 

Sasaran 1 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan publik 

 

 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) 

Indikator Sasaran 
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Rencana program, kegiatan dan pendanaan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung 

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Indeks 

kepuasan 

masyarakat

70% 84,30   % 85,50   % 86,70   % 87,90   % 89,10   % 89,10   %

6.0.1.10.7 Program 

Penataan 

Administrasi 

Kependudukan

Jumlah 

kepemilikan 

KK/KTP 

66% 66,2 % 36.300.000          66,4 % 36.300.000          66,6 % 30.000.000          66,8 % 30.000.000          67,00% % 30.000.000          67 % 162.600.000        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecama

tan 

Ciparay 

6.0.1.10.7.1 Peningkatan 

pelayanan publik 

dalam bidang 

kependudukan

Jumlah penataan 

administrasi 

kependudukan

2 kali 5 kegiatan           36.300.000 5 kegiatan 36.300.000          4 kegiatan 30.000.000          4 kegiatan 30.000.000          4 kegiatan           30.000.000 22 kegiatan 162.600.000        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

6.0.1.19.56 Program 

pemeliharaan 

kantrantibmas 

dan 

pencegahan 

tindak kriminal

Cakupan patroli 

petugas

0% 20,2 % 42.980.000          20,4 % 42.980.000          20,6 % 40.000.000          20,8 % 10.000.000          21 % 40.000.000          21 % 175.960.000        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecama

tan 

Ciparay 

6.0.1.19.56.1 Peningkatan 

kerjasama 

dengan aparat 

keamanan dalam 

teknik 

pencegahan 

kejahatan

Jumlah 

peningkatan 

kerjasama 

dengan aparat 

keamanan dalam 

teknik 

pencegahan 

2 keg 2          kegiatan 12.980.000          2          kegiatan 12.980.000          2          kegiatan 10.000.000          2          kegiatan 10.000.000          2          kegiatan 10.000.000          10        kegiatan 55.960.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

6.0.1.19.56.2 Peningkatan 

kapasitas aparat 

dalam rangka 

pelaksanaan 

siskamswakarsa 

di daerah

Jumlah kegiatan 

pengamanan 

terhadap aset 

daerah (piket)

0 HOK 1100 HOK 30.000.000          1095 HOK 30.000.000          1095 HOK 30.000.000          1095 HOK 30.000.000          4385 hok 120.000.000        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

6.0.1.15.16 Program 

Pengembangan 

Kewirausahaan 

dan 

Keunggulan 

Kompetitif 

Usaha Kecil 

Menengah

Jumlah pelaku 

UMKM (Unit)

0 unit 0 unit -                          70 unit 12.300.000          unit -                          unit -                          - unit -                          70 unit 12.300.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecama

tan 

Ciparay 

6.0.1.15.16.6 Penyelenggaraa

n pelatihan 

kewirausahaan

Jumlah UMKM 

yang terakomodir 

oleh kecamatan

0 unit 0 unit -                          1 kegiatan 12.300.000          0 kegiatan -                          0 kegiatan -                          - unit -                          1 kegiatan 12.300.000          
 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 
6.0.1.15.72 Program 

penciptaan 

iklim Usaha 

Kecil 

Persentase 

UKM yang maju

0% 0 % 0 % 0,00 % - % 29.000.000          - % 33.000.000          - % 62.000.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

6.0.1.15.72.1 Sosialisasi 

kebijakan tentang 

Usaha Kecil 

Menengah

Jumlah UMKM 

yang maju

- - unit unit 0 unit 140 unit 29.000.000          140 unit 33.000.000          280 unit 62.000.000          
 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 
6.0.1.8.8 Program 

Pengembangan 

Kinerja 

Pengelolaan 

Persampahan

prosentase 

volume sampah 

yang dapat 

dikelola 

pemerintah

12% 12,20 % 25.000.000          12,40 % 25.000.000          12,60 % 25.000.000          12,80 % 42.850.000          13,00 % 25.000.000          13,00 % 142.850.000        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

6.0.1.8.8.2 Sosialisasi 

kebijakan 

pengelolaan 

persampahan

Jumlah 

sosialisasi 

kebijakan 

pengelolaan 

persampahan

- - kegiatan -                          3 kegiatan 25.000.000          3 kegiatan 25.000.000          5 kegiatan 42.850.000          3 kegiatan 25.000.000          14 kegiatan 117.850.000        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

6.0.1.8.8.1 Penyediaan 

prasarana dan 

sarana 

pengelolaan 

persampahan

jumlah 

penyediaan 

prasarana dan 

sarana 

pengelolaan 

persampahan

1 paket 3 kegiatan 25.000.000          0 kegiatan -                          0 kegiatan -                          0 kegiatan -                          0 unit -                          3 kegiatan 25.000.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

Tujuan Sasaran Kode
 Program dan 

Kegiatan

Indikator 

Kinerja Tujuan, 

Sasaran, 

Program 

(Outcome) dan 

Kegiatan 

(Output)

Data 

Capaia

n pada 

tahun 

awal 

perenc

anaan

Unit kerja 

PD 

penanggun

gjawab

Lokasi

2017 2018 2019 2020 2021

 Kondisi kinerja pada akhir 

periode Renstra PD 

Target Target Target Target Target

Terwujudnya 

Kecamatan 

Ciparay yang 

maju dan 

mandiri

Meningkatny

a kualitas 

pelayanan 

publik

Meningkatny

a kinerja 

penyelengga

raan Tugas 

umum 

pemerintaha

n kecamatan
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6.0.1.19.17 Program 

pengembangan 

wawasan 

kebangsaan

Persentase 

masyarakat 

yang mengikuti 

sosialisasi 

tentang 

50% 50 % 67.700.000          50 % 108.287.500        50 % 48.950.000          50 % 48.950.000          50 % 48.950.000          50 % 322.837.500        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecama

tan 

Ciparay 

6.0.1.19.17.1 Peningkatan 

toleransi dan 

kerukunan dalam 

kehidupan 

beragama

Jumlah 

pelaksanaan  

kegiatan 

kerukunan dalam 

kehidupan 

beragama

12 kali 100 HOK 45.000.000          3 kegiatan 89.337.500          5 kegiatan 30.000.000          14 kegiatan 30.000.000          5 kegiatan 30.000.000          27 kegiatan 224.337.500        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

6.0.1.19.17.3 Peningkatan 

kesadaran 

masyarakat akan 

nilai-nilai luhur 

budaya bangsa

Jumlah kegiatan 

Peningkatan 

kesadaran 

masyarakat akan 

nilai-nilai luhur 

budaya bangsa

- 2 kegiatan 22.700.000          2 kegiatan 18.950.000          3 kegiatan 18.950.000          2 kegiatan 18.950.000          2 kegiatan 18.950.000          11 kegiatan 98.500.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

6.0.1.18.58 Program 

peningkatan 

upaya 

penumbuhan 

kewirausahaan 

dan kecakapan 

hidup pemuda

Jumlah yang mengikuti 

penyuluhan 

pencegahan 

penyalahgunaan 

penggunaan nartkoba 

di kalangan generasi 

muda bagi pemuda 

pelajar usia 16-30 th, 

FKWM dan FIKR (orang)

280 

orang

280 orang 24.650.000          280 orang 24.650.000          - orang -                          0 orang -                          orang -                          560 orang 49.300.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecama

tan 

Ciparay 

6.0.1.18.58.1 Pelatihan 

ketrampilan bagi 

pemuda

Jumlah Pelatihan 

keterampi lan bagi  

pemuda

12 b 

ulan

2 kegiatan 24.650.000          3 kegiatan 24.650.000          - kegiatan -                          0 kegiatan -                          0 kegiatan -                          5 kegiatan 49.300.000          
 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 
6.0.1.11.70 Program 

keserasian 

kebijakan 

peningkatan 

kualitas Anak 

dan Perempuan

Persentase  

kejadian KDRT 

yang tertangani

-                          90 % 12.980.000          100 % 25.000.000          100 % 30.000.000          100 % 67.980.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecama

tan 

Ciparay 

6.0.1.11.70.1 Pelaksanaan 

sosialisasi yang 

terkait dengan 

kesetaraan 

gender, 

pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan 

anak

Jumlah 

pelaksanaan 

sosialisasi yang 

terkait dengan 

kesetaraan 

gender, 

pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan 

2          kegiatan 12.980.000          3          kegiatan 25.000.000          2          kegiatan 30.000.000          7          kegiatan 67.980.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

6.0.1.11.60 Program 

Peningkatan 

peran serta dan 

kesetaraan 

jender dalam 

pembangunan

Jumlah 

partisipasi 

perempuan di 

lembaga 

pemerintah 

(orang)

420 

orang

420 orang 95.500.000          420 orang 97.087.500          420 orang 50.000.000          420 orang 50.000.000          420 orang 50.000.000          2100 orang 342.587.500        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecama

tan 

Ciparay 

6.0.1.11.60.1 Pembinaan 

organisasi 

perempuan

Jumlah 

Pembinaan 

organisasi 

2 kali 4 kegiatan 95.500.000          5 kegiatan 97.087.500          5 kegiatan 50.000.000          5 kegiatan 50.000.000          5 kegiatan 50.000.000          24 kegiatan 342.587.500        
 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

6.0.1.4.63 Program 

Peningkatan 

kesiagaan dan 

pencegahan 

bahaya 

kebakaran

Persentase 

korban bencana 

yang tertangani 

100 % 12.300.000          0 % -                          0 % -                          0 % -                          % -                          100 % 12.300.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecama

tan 

Ciparay 

6.0.1.4.63.1 Penyuluhan 

pencegahan 

bencana 

kebakaran

Jumlah 

penyuluhan 

pencegahan 

bencana 

kebakaran

1 Kejadian 12.300.000          0 Kejadian -                          0 Kejadian -                          0 Kejadian -                          0 Kejadian -                          1 Kejadian 12.300.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

6.0.1.18.51 Program 

Pembinaan dan 

Pemasyarakata

n Olahraga

Jumlah 

pengiriman 

atlet pelajar dan 

pelatih dan 

popwilda jabar

10 

orang

10 orang 30.000.000          10 orang 29.475.000          orang -                          orang -                          0 orang -                          20 orang 59.475.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecama

tan 

Ciparay 

6.0.1.18.51.1 Pembinaan 

cabang olahraga 

prestasi di 

tingkat daerah

Jumlah 

pembinaan 

cabang olahraga 

prestasi di tingkat 

2 cabor 3 kegiatan 30.000.000          3 kegiatan 29.475.000          0 kegiatan -                          0 kegiatan -                          0 orang -                          6 kegiatan 59.475.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

6.0.1.6.52 Program  

perencanaan 

pembangunan 

daerah

persentase 

dokumen 

perencanaan yang 

tepat waktu

90% 90 % 45.000.000          90 % 45.000.000          90 % 19.719.000          90 % 20.000.000          90 % 30.000.000          100 % 159.719.000        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecama

tan 

Ciparay 

6.0.1.6.52.1 Pengembangan 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

perumusan 

program dan 

kebijakan 

Jumlah kegiatan 

partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Perumusan 

Program dan 

Kebijakan 

Layanan Publik

2 keg 2 kegiatan 45.000.000          2 kegiatan 45.000.000          2 kegiatan 19.719.000          2 kegiatan 20.000.000          2 kegiatan 30.000.000          10 kegiatan 159.719.000        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 
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6.0.1.2.53 Program 

peningkatan 

keselamatan 

ibu melahirkan 

dan anak

Cakupan kunjungan ibu 

hamil K4, cakupan 

komplikasi kebidanan yang 

ditangani, cakupan 

perto longan persalinan 

o leh tenaga kesehatan 

yang memiliki kompetensi 

kebidanan, cakupan 

pelayanan nifas (%)

74% 74,2 % 50.000.000          74,4 % 50.000.000          74,6 % 30.000.000          0 % -                          75 % -                          75 % 130.000.000        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecama

tan 

Ciparay 

6.0.1.2.53.1 Penyuluhan 

kesehatan bagi 

ibu hamil dari 

keluarga kurang 

mampu

Jumlah kegiatan 

penyuluhan 

kesehatan bagi 

ibu hamil dari 

keluarga kurang 

4 keg 4 kegiatan 50.000.000          4 kegiatan 50.000.000          4 kegiatan 30.000.000          0 kegiatan -                          0 kegiatan -                          12 kegiatan 130.000.000        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

6.0.1.22.59 Program 

peningkatan 

kapasitas 

aparatur 

pemerintah 

desa

Tingkat 

kesesuaian 

kualifikasi/kapasit

as sumber daya 

aparatur

60% 60,2 % 25.000.000          60,4 % 25.000.000          60,6 % 25.000.000          60,8 % 25.000.000          61 % 25.000.000          61 % 125.000.000        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecama

tan 

Ciparay 

6.0.1.22.59.1 Pelatihan 

aparatur 

pemerintah desa 

dalam bidang 

manajemen 

pemerintahan 

desa

Jumlah Pelatihan 

aparatur 

pemerintah desa 

dalam bidang 

manajemen 

pemerintah desa

4 kali 3 kegiatan 25.000.000          4 kegiatan 25.000.000          3 kegiatan 25.000.000          3 kegiatan 25.000.000          3 kegiatan 25.000.000          16 kegiatan 125.000.000        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

6.0.1.20.20 Program 

peningkatan 

sistem 

pengawasan 

internal dan 

pengendalian 

pelaksanaan 

kebijakan KDH

Jumlah evaluasi 

berkala

14 

desa

14 desa 156.293.934        14 desa 124.209.115        14 desa 100.900.000        14 desa 100.900.000        14 desa 123.285.385        14 desa 605.588.434        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecama

tan 

Ciparay 

6.0.1.20.20.3 Pengendalian 

manajemen 

pelaksanaan 

kebijakan KDH

Jumlah kegiatan 

pengendalian 

manajemen 

pelaksanaan 

kebijakan KDH

1 paket 10 kegiatan 156.293.934        10 kegiatan 124.209.115        14 kegiatan 100.900.000        14 kegiatan 100.900.000        14 kegiatan 123.285.385        62 kegiatan 605.588.434        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

6.0.1.22.19 Program 

pembinaan dan 

fasilitasi 

pengelolaan 

keuangan desa

persentase 

desa yang 

kesesuaian 

dalam 

pengelolaan 

- % % % 100 % 20.400.000          100 % 20.000.000          100 % 40.400.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

6.0.1.22.19.1 Evaluasi 

rancangan 

perarturan desa 

tentang APB 

Desa

Jumlah 

rancangan 

peraturan desa 

menjadi  APB 

Desa yang di 

- dokumen dokumen dokumen -                          -                          0 -                          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

6.0.1.22.19.5 Monitoring, 

evaluasi dan 

pelaporan 

pengelolaan 

keuangan Desa

Dokumen hasil 

Monitoring, 

evaluasi dan 

pelaporan 

pengelolaan 

- dokumen dokumen dokumen 14 dokumen 20.400.000          14 dokumen 20.000.000          28 dokumen 40.400.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

Jumlah Belanja Renja Kewilayahan 610.723.934        620.289.115        382.549.000        402.100.000        455.235.385        2.470.897.434      Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat
1. Nilai 

akuntabilitas 

kinerja instansi

55,80 

point

65,77 Point 65,80   Point 65,83   Point 65,86   Point 65,89   % 65,89   %

x.xx.xx.xx.1 Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Prosentase 

pemenuhan 

operasional 

Administrasi 

perkantoran

100 % 236.620.021 100 % 211.789.646 100 % 306.632.498 100 % 378.334.143 100 % 306.990.760 100 % 1.440.367.068     

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecama

tan 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.1.1 Penyediaan jasa 

surat menyurat

Jumlah 

pembuatan surat 

masuk dan 

keluar

715 lembar 3.300.000  696 lembar 3.300.000            763 lembar 3.300.000  700 lembar 3.300.000  763 lembar 3.300.000  3637 lembar 16.500.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.1.2 Penyediaan jasa 

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

Jumlah 

penyediaan 

listrik, air 

minum/air bersih, 

telekomunikasi 

dan internet

12 bulan 33.602.521  12 bulan 26.402.521          12 bulan 27.732.498          12 bulan 27.887.519          12 bulan 27.120.760  60 bulan 142.745.819        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.1.8 Penyediaan jasa 

kebersihan 

kantor

Jumlah 

penyediaan jasa 

dan 

peralatan/bahan 

kebersihan 

26 Jenis 52.000.000  25 Jenis 59.200.000          24 OB 39.000.000          0 OB -                          24 OB 46.000.000  99 OB 196.200.000        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.1.9 Penyediaan jasa 

perbaikan 

peralatan kerja

Jumlah 

Penyediaan jasa 

servis peralatan 

kantor

7 Jenis 2.200.000  4 Jenis 2.200.000            4 Jenis 2.200.000  1 Jenis 2.200.000  4 Jenis 2.200.000  20 Jenis 11.000.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.1.1

0

Penyediaan alat 

tulis kantor

Jumlah 

penyediaan alat 

tulis kantor

37 jenis 15.400.000  37 jenis 8.945.875            37 jenis 20.000.000  32 jenis 28.066.925  37 jenis 20.970.000  180 jenis 93.382.800          
 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja 

internal

Meningkatny

a Tata Kelola 

Pemerintaha

n
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x.xx.xx.xx.1.1

1

Penyediaan 

barang cetakan 

dan 

penggandaan

Jumlah 

penyediaan 

barang cetakan 

dan 

penggandaan

15 jenis 5.500.000  10 jenis 5.087.500            10 jenis 5.500.000  10 jenis 5.500.000  10 jenis 5.500.000  55 jenis 27.087.500          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.1.1

2

Penyediaan 

komponen 

instalasi 

listrik/peneranga

n bangunan 

Jumlah alat-alat 

listrik

17 jenis 3.300.000  10 jenis 3.300.000            10 jenis 3.300.000  10 jenis 3.300.000  10 jenis 3.300.000  57 jenis 16.500.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.1.1

3

Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Jumlah peralatan 

dan 

perlengkapan 

kantor

6 jenis 50.050.000  5 jenis 40.000.000          5 jenis 50.000.000  9 jenis 44.429.699  5 jenis 50.000.000  30 jenis 234.479.699        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.1.1

4

Penyediaan 

peralatan rumah 

tangga

Jumlah 

penyediaan 

peralatan rumah 

tangga

12 jenis 2.805.000  12 jenis 2.805.000            12 jenis 5.000.000  30 jenis 8.000.000  12 jenis 5.000.000  78 jenis 23.610.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.1.1

7

Penyediaan 

makanan dan 

minuman

Jumlah 

penyediaan 

makanan dan 

minuman harian 

pegawai, rapat 

dan tamu

770 dus 19.250.000  898 dus 11.336.250          818 dus 22.500.000  714 ok 22.500.000  818 dus 22.500.000  4018 dus 98.086.250          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.1.1

9

Penyediaan 

Tenaga 

Pendukung 

teknis dan 

Administrasi 

Jumlah pegawai 

Pendukung 

Administrasi 

Teknis dan 

Perkantoran

1 orang 18.000.000  1 orang 18.000.000          48 ob 100.800.000  84 ob 216.450.000  48 ob 100.800.000  182 orang 454.050.000        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.1.2

0

Rapat-rapat 

kordinasi dan 

konsultasi ke 

Dalam Daerah

Jumlah pegawai 

memenuhi 

undangan rapat 

dan kunjungan 

kerja ke dalam 

wilayah 

kabupaten

402 HOK 31.212.500  153 HOK 31.212.500          147 HOK 27.300.000          91 oh 16.700.000          147 HOK 20.300.000  940 HOK 126.725.000        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.3 Program 

peningkatan 

disiplin 

aparatur

Prosentase 

penunjang 

kerja aparatur

100 % 18.150.000          100 % 18.150.000          100 % 18.150.000          0 % -                          100 % 18.150.000          100 % 72.600.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecama

tan 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.3.2 Pengadaan 

pakaian dinas 

beserta 

perlengkapannya

Jumlah 

Pengadaan 

pakaian dinas 

beserta 

perlengkapannya

33 stel 9.900.000            30 stel 9.900.000            33 stel 9.900.000            0 stel -                          32 stel 9.900.000            128 stel 39.600.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.3.5 Pengadaan 

pakaian khusus 

hari-hari tertentu

Jumlah 

Pengadaan 

pakaian olah 

raga

33 stel 8.250.000            30 stel 8.250.000            33 stel 8.250.000            0 stel -                          32 stel 8.250.000            128 stel 33.000.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.5 Program 

peningkatan 

kapasitas 

sumber daya 

aparatur

Prosentase 

peningkatan 

kapasitas 

aparatur

100 % 45.000.000          100 % 45.000.000          100 % -                          0 % -                          100 % 60.000.000          100 % 150.000.000        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecama

tan 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.5.1 Pendidikan dan 

pelatihan formal

Jumlah 

Pendidikan dan 

pelatihan formal

1 kegiatan 45.000.000          1 kegiatan 45.000.000          0 kegiatan 0 0 kegiatan 0 kegiatan -                          2 kegiatan 90.000.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.5.3 Bimbingan teknis 

implementasi 

peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah 

Bimbingan teknis 

implementasi 

peraturan 

perundang-

undangan

0 kegiatan -                          0 kegiatan -                          0 kegiatan -                          0 kegiatan -                          1 kegiatan 60.000.000          1 kegiatan 60.000.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.6 Program 

peningkatan 

pengembangan 

sistem 

pelaporan 

capaian kinerja 

dan keuangan 

Prosentase 

ketersediaan 

pelaporan 

capaian kinerja 

dan keuangan

100 % 17.000.000          100 % 17.000.000          100 % 8.500.000            100 % 4.500.000            100 % 8.500.000            100 % 55.500.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecama

tan 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.6.1 Penyusunan 

laporan capaian 

kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah 

Penyusunan 

laporan LKIP, 

CALK, Laptah, 

IKK, LKPJ, Lap 

Keuangan,..

7 buku 5.000.000            22 HOK 5.000.000            46 buku 2.500.000            30 buku 1.500.000            46 buku 2.500.000            151 buku 16.500.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 
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x.xx.xx.xx.6.2 Penyusunan 

laporan 

keuangan 

semesteran

Jumlah 

Penyusunan 

laporan 

keuangan 

semesteran

2 buku 4.000.000            18 HOK 4.000.000            22 buku 2.000.000            19 buku 1.000.000            22 buku 2.000.000            83 buku 13.000.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.6.3 Penyusunan 

pelaporan 

prognosis 

realisasi 

anggaran

Jumlah 

Penyusunan 

pelaporan 

prognosis 

realisasi 

anggaran

4 buku 4.000.000            18 HOK 4.000.000            22 buku 2.000.000            19 buku 1.000.000            22 buku 2.000.000            85 buku 13.000.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.6.4 Penyusunan 

pelaporan 

keuangan akhir 

tahun

Jumlah 

Penyusunan 

pelaporan 

keuangan akhir 

tahun

1 buku 4.000.000            18 HOK 4.000.000            22 buku 2.000.000            19 buku 1.000.000            22 buku 2.000.000            82 buku 13.000.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

2. Persentase 

BMD/Aset 

dalam kondisi 

baik

80,42% 91,83 % 86,83 % 81,83 % 76,83   % 71,83 % 71,83 %

x.xx.xx.xx.2 Program 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

aparatur

persentase 

kelancaran 

operasional 

perkantoran

100 % 448.260.591        100 % 116.513.362        100 % 188.510.000        100 % 232.960.000        100 % 211.960.000        100 % 1.198.203.953     

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecama

tan 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.2.1

0

Pengadaan 

mebeleur

Jumlah 

Pengadaan 

mebeleur

10 jenis 63.491.120          6 Jenis 40.000.000          4 Jenis 20.000.000          3 Jenis 20.000.000          4 Jenis 19.000.000          27 Jenis 162.491.120         Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 
x.xx.xx.xx.2.5 Pengadaan 

kendaraan 

dinas/operasiona

l

Jumlah 

pengadaan 

kendaraan roda 

dua

2 unit 32.750.000          0 unit -                          unit -                          0 unit -                          0 unit -                          2 unit 32.750.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.2.1

4

Pengadaan 

pagar dan pintu 

gerbang kantor

Jumlah 

pengadaan pagar 

dan pintu 

gerbang kantor

1 Paket 170.000.000        0 Paket -                          0 Paket 0 Paket -                          0 Paket -                          1 Paket 170.000.000        

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.2.1

5

Pengadaan 

tempat parkir 

kendaraan

Jumlah 

pengadaan 

tempat parkir 

kendaraan

1 Paket 50.000.000          0 Paket -                          0 Paket -                          0 Paket -                          0 Paket -                          1 Paket 50.000.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.2.2

4

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/operasiona

l

Jumlah 

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/operasiona

9 unit 18.510.000          8 unit 18.510.000          8 unit 18.510.000          7 unit 12.960.000          8 unit 12.960.000          40 bulan 81.450.000          

 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 

x.xx.xx.xx.2.4

7

Pemeliharaan 

Halaman Kantor

Jumlah 

Pemeliharaan 

Halaman Kantor

1 Paket 113.509.471        1 Paket 58.003.362          Paket Paket 0 Paket -                          2 Paket 171.512.833        
 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 
x.xx.xx.xx.2.4

2

Rehabilitasi 

sedang/berat 

rumah gedung 

kantor

Jumlah 

rehabilitasi 

sedang/berat 

rumah gedung 

0 Paket -                          -                          Paket -                          1 Paket 200.000.000        1 Paket 180.000.000        2 Paket 380.000.000        
 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 
x.xx.xx.xx.2.4

9

Rehabilitasi 

sedang/berat 

aula/ruang rapat

Jumlah 

Rehabilitasi 

sedang/berat 

aula/ruang rapat

0 Paket -                          0 Paket -                          1 Paket 150.000.000        0 Paket -                          0 Paket -                          1 Paket 150.000.000        
 Kecamatan 

Ciparay 

 

Kecamat

an 

Ciparay 
Jumlah Belanja Renja Sektor -                          

Jumlah Belanja Renja Rutin 765.030.612        408.453.008        521.792.498        615.794.143        605.600.760        2.916.671.021     

1.375.754.546     1.028.742.123     904.341.498        1.017.894.143     1.060.836.145     5.387.568.455     Jumlah Total  
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap 

unit kerja.Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis 

pelayaan 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. Berikut lampiran indikator kinerja serta kondisi kinerja pada 

akhir periode RPJMD. 

 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu padaTujuan dan  

Sasaran RPJMD 

No Indikator  Satuan 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
awal 

periode 
RPJMD 

Target capaian setiap tahun  
Kondisi 
kinerja 
pada 
akhir 

periode 
RPJMD 

tahun 0 
Tahun 

1 
Tahun 

2 
Tahun 

3 
Tahun 

4 
Tahun 

5 

1 
Indeks 
kepuasan 
masyarakat 

Poin 70,00 84,30 85,50 86,70 87,90 89,10 89,10 

4 

Nilai 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Instansi  

poin 55,80 65,77 65,80 65,83 65,86 65,89 65,89 

5 

Persentase 
BMD/Aset 
dalam 
Kondisi Baik 

% 80,42 91,83 86,83 81,83 76,83 71,83 71,83 

 

Berdasarkan indikator kinerja Kecamatan Ciparay yang dijabarkan dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kedalam Rencana strategis 

Kecamatan Ciparay, diidentifikasi indikator kinerja yang bernilai strategis dan 

memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan performa kinerja Kecamatan 

Ciparay. Indikator Kinerja tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator 

Kinerja Utama Kecamatan Ciparay yang ditunjukan pada table di bawah ini:  
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NO SASARAN IKU 
ALASAN/ 

SUMBER DATA 

1 Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik 

Indek Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 

Kabupaten Bandung Tahun 2016-

2021 
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BAB VIII 

P E N U T U P 

 

 Sebagai penutup dari Perubahan perencanaan strategis (Renstra) tahun 

2016-2021 Kecamatan Ciparay dapat disampaikan bahwa dengan disusunnya 

Renstra, besar harapan untuk masa yang akan datang akan memerlihatkan 

pencapaian kinerja yang maksimal, mengingat Kecamatan Ciparay dituntut 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai sasaran-sasaran 

strateginya dan sekaligus menunjukan adanya komitmen Kecamatan untuk 

mewujudkan visi Kabupaten Bandung “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”.  

Perubahan Renstra ini merupaan pedoman dalam penyusunan rencana 

kinerja tahunan dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas 

kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Camat Ciparay. 

Sebagai akhir kata kami mengharapkan agar rancangan Perubahan 

Renstra Kecamatan Ciparay tahun 2016-2021 ini, kiranya dapat diterima dan 

juga dapat dijadikan sumber informasi Kecamatan Ciparay dalam pengambilan 

keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang. 

 

 

Ciparay,      26 Juli 2018 

CAMAT CIPARAY 

 

 

 

YUSUP SUPRIATNA, S.Ag, M.Si 
Pembina TK. I 

NIP. 19620301 198312 1 003 
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LAMPIRAN 


