
 
 

K A T A   P E N G A N T A R 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Alloh Subhanahu Wata’ala, 

yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Cileunyi Tahun 

2011  ini telah dapat diselesaikan. 

Kami sadar bahwa dalam  laporan ini masih banyak kekurangan dan 

masih jauh dari sempurna , tentu tidak sedikit kegiatan yang tidak terangkum 

dalam laporan ini dan apabila terdapat perbedaan yang ada adalah merupakan 

kelemahan kami yang tentunya pula akan kami perbaiki sesuai dengan data 

yang ada dikemudian hari. Untuk itu kami mohon petunjuk , arahan saran-saran 

sekaligus kritik yang sifatnya konstruktif dalam rangka perbaikan laporan  ini, 

selain itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas masukan-

masukan yang diberikan guna tersusunnya laporan ini dan sebagai balasannya 

kami serahkan kepada Allah SWT, Amin ya Robbul Alamin. 

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) 

Kecamatan Cileunyi Tahun 2011 ini kami sampaikan, semoga dapat 

bermanfaat bagi semua dan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan 

pemerintah di Kabupaten Bandung pada umumnya. 

 

Cileunyi ,     Januari   2012 
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BAB   I 

P E N D A  H U L U A N 

 

A.  Latar Belakang 

Gambaran Umum Kecamatan Cileunyi 

               

Wilayah Kecamatan Cileunyi terletak pada posisi sangat strategis baik 

dilihat dari lingkup Regional Jawa Barat, maupun secara public karena 

letaknya berbatasan langsung dengan pusat pendidikan, fasilitas tingkat I         

( Kota Bandung). 

Wilayah Kecamatan Cileunyi  juga merupakan wilayah penyangga       

( buffer Zone) bagi kota Bandung.  Wilayah Kecamatan Cileunyi merupakan 

pintu keluar dan masuk dari kota Bandung, sekaligus merupakan tempat 

bertemunya arus lalu lintas dari arah selatan (Tasikmalaya dan Garut), dari 

arah Timur (Sumedang-Cirebon), disisi lain wilayah Kecamatan Cileunyi 

berbatasan langsung dengan Kecamatan Jatinangor yang menjadi pusat 

pendidikan Jawa Barat. 

 Kondisi ini berpengaruh pada tingginya akses wilayah lain, sehingga 

akibatnya Wilayah Kecamatan Cileunyi merupakan tujuan utama migrasi 

penduduk yang berakibat bukan saja terjadi lonjakan kebutuhan akan pasilitas 

hunian, juga terjadi kenaikan angka laju pertumbuhan penduduk. 

Kecamatan Cileunyi memiliki luas wilayah ± 2. 844,574 Ha,  yang 

terdiri atas dataran tinggi dan dataran rendah dengan ketinggian 500-1500 M 

diatas permukaan laut  (DPL)  suhu udara berkisar antara 18°C sampai 

dengan 25°C yang terdiri dari 6 (enam) desa antara lain : 

1. Desa Cileunyi Wetan 

2. Desa Cileunyi Kulon 

3. Desa Cimekar 

4. Desa Cinunuk 



 
 

5, Desa Cibiru Wetan 

6. Desa Cibiru Hilir. 

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Cileunyi adalah sebagai 

berikut : 

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kecamatan Cilengkrang  

- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kecamatan Jatinangor Kab. 

Sumedang 

- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kecamatan Rancaekek 

- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kecamatan Cibiru Kota Bandung 

Luas wilayah Kecamatan Cileunyi berdasarkan penggunaannya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 
Tabel  1 

Luas Wilayah Menurut Penggunaannya 
 
 

No Penggunaan  

Lahan 

Desa/Kelurahan   Jumlah  

Cilwet  Cilkul  Cimekar  Cinunuk  Cibwet  Cibhir  

1 2 3 4 5 6 7  8 

1. Pemukiman 129 155 102,3 101.55 15 157,05 659.9 

2. Perkuburan 8 0,4 0,5 2 5,94 - 16.84 

3. Pertanian 291 117 133 200,5 151,4 150 892.9 

4. Ladang/tegalan 136 103 2,2 171,5 1.25 - 537.7 

5. Perkantoran 0.6 0,11 3,8 0,5 - 0,027 32.01 

6. Perkebunan 47 0,400 2.09 2 12.5 - 51.49 

7. Prasarana 

umum 

21.34 11,5 1,5 0,37 14.05 4,77 53.50 

 JUMLAH 767,057 489.174 471,705 480.295 325.001 311,345 2.844.574 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kecamatan Cileunyi memiliki jumlah penduduk sebanyak 149.983  

orang dengan perincian seperti pada tabel berikut ini : 

 
Tabel  2 

 
Jumlah Penduduk Kecamatan Cileunyi 

Tahun 2012    
 

       
No. 

          Nama Desa  Laki-Laki  Perempuan         L+P 

1. Cileunyi Wetan 13.880 13.026 26.906 
2. Cileunyi Kulon   11.175 9.958 21.133 
3. Cimekar 15.484 14.458 29.942 
4. Cinunuk 22.064 21.005 43.069 
5. Cibiru Wetan 8.575 8.127 16.702 
6. Cibiru Hilir  6.269   5.962 12.231 
 Jumlah 77.447 72.536 149.983 

 
 
                                                                             

B.  Maksud dan Tujuan 

 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah membawa tuntutan dan 

perubahan terhadap system nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-

prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan keadilan. 

Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang 

berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan 

nilai-nilai akuntabilitas menuju pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan 

bertanggung jawab. 

LAKIP yang disusun oleh Kecamatan Cileunyi mempunyai 2 (dua) 

fungsi utama, yaitu : 

Pertama : Merupakan alat/sarana bagi Kecamatan Cileunyi untuk                      

menyampaikan pertanggungjawaban atas hasil kinerja 

Kedua     :     merupakan  sarana  evaluasi  atas  pencapaian  kinerja    

                     untuk   memperbaiki   kinerja di masa mendatang. 

 Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Kecamatan Cileunyi Tahun 

2012 adalah : 



 
 

a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal sebagai sarana 

pertanggungjawaban Kecamatan Cileunyi atas pencapaian kinerja  

yang berhasil dicapai pada Tahun 2012  yang merujuk pada sejauh mana 

visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai. 

b. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal sebagai sarana 

evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya perbaikan 

kinerja di masa mendatang. 

 

C.  Organisasi Pemerintahan Kecamatan Cileunyi 

 

Kecamatan Cileunyi merupakan perangkat daerah yang ada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokok sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten 

Bandung. 

Jumlah personil di Kecamatan Cileunyi sebanyak 33 orang  yang 

terdiri dari 31 orang PNS termasuk di dalamnya Sekretaris Desa sebanyak 6 

orang dan 2 orang Sukwan, dengan perincian sebagai berikut : 

- Golongan IV sebanyak 6 orang   

- Golongan III sebanyak 16 orang  

- Golongan II sebanyak 11 orang ( termasuk di dalamnya Sekretaris Desa 

sebanyak 6 orang ) 

- Sukwan sebanyak 2 orang.  

 

Perincian eselon terdiri dari : 

1. Esselon III  A sebanyak 1 orang,  

2. Esselon III  B sebanyak  1 orang,  

3. Esselon IV  A sebanyak  5 orang  

4. Esselon IV  B sebanyak  3 orang. 

 

 



 
 

Susunan organisasi di Kecamatan Cileunyi terdiri dari : 

1. Camat 

2. Sekretaris Camat 

3. Kepala Seksi Pemerintahan 

4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

5. Kepala Seksi Sosial dan Budaya 

6. Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum 

7. Kepala Seksi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum 

8. Kepala Sub Bagian Program 

9. Kepala Sub Bagian Keuangan 

10. Kepala Sub Umum dan Kepegawaian. 

 

Tugas pokok dan fungsi satuan Organisasi sebagaimana ditetapkan 

dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada uraian berikut ini : 

 

1. Camat 

    Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian 

urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.  

Camat sebagaimana dimaksud, dalam menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan itu meliputi : 

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum 

- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan 

- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum 



 
 

- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan 

- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan 

- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa 

atau kelurahan. 

-  

2. Sekretariat Kecamatan 

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat. 

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu camat 

dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan  

kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, kerumahtanggaan,  informasi kehumasan dan ketatausahaan 

serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang 

berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

Sekretaris kecamatan menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan. 

b) Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran kecamatan. 

c) Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian kecamatan. 

d) Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, 

kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan 

kepegawaian kecamatan. 

e) Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana dilingkungan 

kecamatan. 

f) Penyelenggaraan informasi dan kehumasan. 

g) Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan 

kecamatan. 



 
 

h) Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan. 

i) Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi 

kepegawaian perangkat daerah lain di wilayah kecamatan. 

j) Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, 

Pemerintah Propinsi dan instansi terkait di bidang pengelolaan 

kesekretariatan kecamatan. 

Sekretariat Kecamatan, membawahkan : 

-    Sub Bagian Program 

-    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

-    Sub Bagian Keuangan 

 

Kepala Sub Bagian Program 

 

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan 

rencana dan program kerja kecamatan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, 

Kepala  Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi   : 

a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan 

program kerja kecamatan. 

b) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan 

program kerja kecamatan. 

c) Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan Perangkat 

Daerah lainnya di wilayah kecamatan. 



 
 

d) Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan 

pemerintahan melalui proses musyawarah perencanaan 

pembangunan. 

e) Pelaksanaan penyusunan rencana strategis kecamatan. 

f) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan penunjang 

pelaksanaan tugas. 

g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan tugas. 

h) Fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program 

yang dilaksanakan perangkat daerah di kecamatan. 

i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

j) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dengan sub unit 

kerja lain dilingkungan kecamatan.  

 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan 

dan kepegawaian di lingkungan kecamatan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, 

kerumahtanggaan, kepegawaian dan ketatausahaan kecamatan. 

b) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-

surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan 

kecamatan. 

 



 
 

c) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas. 

d) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan 

dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan 

kecamatan. 

e) Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian 

administrasi perjalanan dinas, keprotokolan dan 

penyelenggaraan rapat-rapat dinas. 

f) Pelaksanaan informasi dan pelayanan hubungan masyarakat, 

pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor. 

g) Pelaksanaan  pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan 

lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset 

kecamatan lainnya. 

h) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan 

prasarana perlengkapan kantor. 

i) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan 

inventarisasi perlengkapan kantor. 

j) Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 

pelaksanaan tugas kecamatan. 

k) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian 

peraturan perundang-undangan. 

l) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan 

pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian. 

m) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan 

mutasi pegawai. 

n) Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian 

yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan 

pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan 

pegawai. 



 
 

o) Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti 

pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian 

dinas. 

p) Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan 

karier serta disiplin pegawai. 

q) Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun 

dan cuti pegawai. 

r) Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, 

sumpah/janji pegawai. 

s) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

t) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya.  

u) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan     

     kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan    

     kecamatan 

 

Kepala Sub Bagian Keuangan 

 

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan kecamatan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,  

Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan kecamatan. 

b) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran kecamatan. 



 
 

c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran 

pendapatan dan belanja kecamatan. 

d)  Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan 

daftar gaji serta tunjangan daerah. 

e) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan 

program administrasi pengelolaan keuangan. 

f) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan 

dan belanja kecamatan. 

g) Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan 

pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan dan 

belanja kecamatan. 

h) Pelaksanaan penyiapan bahanpertanggungjawaban pengelolaan 

anggaran pendapatan dan belanja kecamatan. 

i) Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan kecamatan. 

j) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

l) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit 

kerja lain di lingkungan kecamatan. 

 

3. Seksi Pemerintahan 

 

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu 

camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi 

daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, 

hukum dan perundang-undangan, perimbangan keuangan daerah dan 

fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan serta 



 
 

melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang 

berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, 

Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan 

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. 

b) Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. 

c) Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi 

pemebrian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan 

data di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri 

dan administrasi publik serta kependudukan. 

d) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian 

pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-

undangan. 

e) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian 

pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

f) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian 

pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan/atau kelurahan, organisasi kemasyarakatan 

di desa dan/atau kelurahan serta bantuan desa/kelurahan. 

g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

i)     Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan 

kecamatan dengan instansi terkait lainnya. 

 

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

 

Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai 

tugas pokok membantu  camat dalam menyiapkan bahan rumusan 



 
 

kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan 

pengendalian ketentraman dan ketertiban umum. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi : 

a) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program penyelenngaraan 

pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan 

bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan/Keputusan Bupati di wilayah kecamatan. 

b) Pembinaan pengendalian operasional polisi pamong praja dalam 

pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan 

pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah dan 

Peraturan/Keputusan Bupati. 

c) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindunmgan 

masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta 

peningkatan sumber daya manusia satuan linmas. 

d) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional 

penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah. 

e)  Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan PEMILU dengan 

instansi terkait. 

f) Pengkoordinasian dan pembinaan pengendalian ketentraman dan 

ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat 

dengan instansi terkait. 

g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, 

fungsi dan ketentuan yang berlaku. 

i)    Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan 

sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan. 

 

 



 
 

5. Kepala Seksi Sosial Budaya     

           Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu 

Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan 

tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial dan 

kebudayaan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala 

Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi : 

a) Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pelayanan 

kesejahteraan sosial  dan kebudayaan. 

b) Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang 

keternagakerjaan dan ketransmigrasian. 

c) Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pendidikan, 

budaya dan pariwisata. 

d) Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang 

kesejahteraan sosial. 

e) Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda 

dan olah raga. 

f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, 

fungsi dan ketentuan yang berlaku. 

h) Pelaksanaan koordinasi sosial dan budaya dengan sub unit kerja lain 

di lingkungan kecamatan. 

 

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 

pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan 

dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan 

masyarakat. 



 
 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat  menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan 

pemberdayaan masyarakat. 

b) Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan, 

fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian. 

c) Pengkoordinasian di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, 

peternakan dan perikanan. 

d) Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan, 

fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian 

di bidang pertambangan dan energi. 

e) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian di bidang 

keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera. 

f) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian 

perijinan di bidang perindustrian perdagangan, perkoperasian dan 

perekonomian masyarakat. 

g) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan serta pengkoordinasian 

pemberian perijinan di bidang kesehatan. 

h) Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD 

dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kecamatan. 

i)    Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

j)    Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, 

fungsi dan ketentuan yang berlaku. 

k) Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat 

dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan. 

 

 

 



 
 

7. Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum 

Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum mempunyai tugas 

pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan 

dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pengelolaan dan 

pemeliharaan prasarana umum. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud  

Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum  menyelenggarakan fungsi  

a) Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan dan 

pemeliharaan prasarana umum. 

b) Di bidang penataan ruang dan permukiman. 

c) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan 

koordinasi pengumpulan data di bidang jalan, jembatan, pengairan. 

d) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan 

koordinasi pengumpulan data di bidang perhubungan serta pos dan 

telekomunikasi. 

e) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan 

koordinasi pengumpulan data di bidang lingkungan hidup. 

f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, 

fungsi dan ketentuan yang berlaku. 

g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

h) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana umum dengan sub 

unit kerja lain di lingkungan kecamatan. 

 

8. Jabatan Fungsional 

Pengaturan tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional akan 

diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya 

oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 



 
 

Kewenangan 

Kewenangan Camat berasal dari kewenangan Kabupaten yang 

merupakan kewenangan Bupati, kemudian dilimpahkan kepada Camat 

yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi  

Kecamatan. 

Berdasarkan Peraturan Bupati  Bandung Nomor 60 Tahun 2011 

tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada 

Camat, ada sebanyak 25 bidang 356 rincian kewenangan Bupati yang 

dilimpahkan kepada Camat. 

 

D. Dasar Hukum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

E. Sistematika Penyajian 

 

Dalam LAKIP Tahun 2012 ini disajikan data kegiatan dan sumber 

pembiayaan yang bersifat strategis yaitu data kegiatan pembangunan seperti 

yang tercantum dalam APBD Tahun 2012, yang mempunyai bobot strategis 

dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Kecamatan Cileunyi. 

Sistematika penyajian LAKIP Kecamatan Cileunyi Tahun 2012 dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

KATA PENGANTAR 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

BAB  I :  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gambaran Umum Kecamatan Cileunyi 

B. Maksud dan Tujuan 

C. Organisasi Pemerintahan Kecamatan Cileunyi 

D. Dasar Hukum 

E. Sistematika Penyajian 

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS & PENETAPAN KINERJA 

A. Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Cileunyi  

1. Isu Strategis 

2. Visi dan Misi 

3. Tujuan dan Sasaran 

B. Penetapan Kinerja 

1. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran 

2. Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Cileunyi 

C. Perencanaan Anggaran 



 
 

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja 

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 

C. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Capaian Target SPM 

D. Akuntabilitas Keuangan 

1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah 

2. Anggaran dan Realisasi Belanja 

BAB IV : PENUTUP 

Lampiran - lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB  II 

RENCANA  STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA 
 
 
 

Rencana strategis merupakan langkah awal  untuk melakukan pengukuran 

kinerja instansi pemerintah, yang memerlukan integritas antara keahlian sumber 

daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan dan 

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Analisis terhadap 

lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang 

sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weaknes), 

peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada.  Analisis terhadap unsur-

unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi 

serta strategi kecamatan. 

Rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya  

harus mengandung  visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, mengenali 

lingkungan dimana organisasi mengimplementasikan interaksinya, terutama fungsi 

pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh organisasi kepada masyarakat dan 

mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan dalam mencapai 

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. 

Rencana strategis sangat bermanfaat dan diperlukan untuk merencanakan 

perubahan dalam lingkungan yang semakin komplek yang mengakibatkan 

meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih prima, memberikan 

gambaran kepada organisasi/ instansi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan 

secara obyektif, memungkinkan organisasi/instansi untuk memberikan komitmen 

pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang, organisasi/instansi dapat 

meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja. 

 

 

 

 



 
 

F. Rencana Strategis 

 

Kecamatan Cileunyi sebagai instansi sektor publik telah mengupayakan 

penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil  yang ingin dicapai 

selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2011-2015 dengan memperhitungkan 

potensi, peluang dan kendala yang ada. 

Rencana strategis Kecamatan Cileunyi dalam penyusunannya 

melibatkan seluruh komponen di kecamatan yang telah menempatkan Renstra 

sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja aparatur Kecamatan 

Cileunyi  yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang 

cepat, mudah, murah dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik.  

 

Visi dan Misi Kecamatan Cileunyi 

 

Visi merupakan pandangan jauh kedepan tentang kemana  instansi 

pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten 

dan tetap eksis, antisipasif, inovatif serta produktif. Dengan kata lain Visi adalah 

suatu gambaran tentang masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin 

diwujudkan Instansi Pemerintah. 

Dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Kecamatan Cileunyi 

mempunyai Visi : 

“TERWUJUDNYA KECAMATAN CILEUNYI ”MASAGI” (MAJU, 

MANDIRI,BERDAYA SAING DAN INOVATIF) melalui penyelenggaraan 

pelayanan “PASTI” (Pasti produknya, pasti syaratnya dan pasti waktunya) ” 

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan 7 (tujuh) Misi sebagai 

berikut : 

1. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan prima terhadap masyarakat.       

2. Optimalisasi koordinasi dalam mendukung akselerasi dan aksebilitas pelaku 

UKM dan mikro terhadap peningkatan produk kelas lokal. 



 
 

3. Optimalisasi koordinasi pemanfaatan ruang 

4. Optimalisasi koordinasi peningkatan potensi pendapatan asli daerah 

5. Optimalisasi fasilitasi dan koordinasi intervensi program pengentasan 

pemiskinan di pedesaan 

6. Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

7. Optimalisasi fasilitasi dan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat 

berbasis kearifan lokal. 

 

G. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Tujuan Strategis adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka 

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan mengacu pada 

visi dan misi. Tujuan strategis akan mengarahkan perumusan sasaran, 

kebijakan, program dan kegiatan dalam  merealisasikan misi. 

Sasaran strategis adalah  hasil yang akan dicapai secara nyata oleh 

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam 

kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 

Kecamatan Cileunyi telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis 

yang merupakan bagian integral dalam proses rencana strategis organisasi 

untuk mencapai misi dan merealisasikan visi. Tujuan dan sasaran strategis 

Tahun 2011 yang telah dicapai oleh Kecamatan Cileunyi adalah sebagai 

berikut : 

Tujuan  : Memperpendek    rentang      pelayanan   /  pengambilan       

                                 keputusan     sebagian    urusan  pelayanan  publik bagi                      

masyarakat. 

Sasaran : Meningkatkan   peran   serta kecamatan  sebagai aparat  

                         pelayanan  publik terdepan. 

 

 

 



 
 

H.  Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategi s 

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan 

kedalam program dan kegiatan. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran 

strategis merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-

upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan 

mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang 

dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya. 

Program dan kegiatan yang telah direncanakan dan telah terealisasi 

oleh Kecamatan Cileunyi  Tahun 2012 adalah sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian 

I. 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

II. 

 

7 

8 

 

9 

 

10 

 

 

 

Progam pelayanan 

administrasi perkantoran 

Penyediaan jasa kebersihan 

kantor 

Penyediaan alat tulis kantor 

Penyediaan cetakan & 

penggandaan 

Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

bangunan kantor 

Penyediaan makanan dan 

minuman 

Rapat-rapat koordinasi & 

konsultasi dalam daerah  

Program peningkatan sarana 

dan prasarana aparatur 

Pengadaan mebelair 

Pemeliharaan Rutin/berkala 

Rumah Dinas 

Pemeliharaan Rutin/berkala 

Gedung Kantor 

Pemeliharaan rutin/berkala 

kendaraan dinas /operasioanal 

 

 

 

 

 

7.270.000 

6.801.000 

 

5.105.000 

 

 

2.872.800 

 

55.080.000. 

 

34.500.000 

 

 

8.500.000 

 

2.640.000 

 

76.815.000 

 

44.215.000 

 

 

 

 

 

7.270.000 

6.801.000 

 

5.105.000 

 

 

2.872.800 

 

55.080.000 

 

34.500.000 

 

 

8.500.000 

 

2.640.000 

 

76.775.000 

 

44.215.000 

 

 

 

 

 

100    % 

100    % 

 

100    % 

 

 

100    % 

 

100    % 

 

100    % 

 

 

100    % 

 

100    % 

 

 99,94 % 

 

100    % 

 

 



 
 

III. 

11 

 

12 

 

IV. 

 

 

 

13 

Program disiplin aparatur  

Pengadaan pakaian dinas 

beserta perlengkapannya 

Pengadaan pakaian khusus  

dan hari-hari tertentu 

Program peningkatan sistem 

pengawasan internal & 

pengendalian pelaksanaan 

kebijakan Kepala Daerah 

Pengendalian manajemen 

pelaksanaan kebijakan Kepala 

Daerah 

 

7.650.000 

 

5.100.000 

 

 

 

 

 

150.000.000 

 

7.425.000 

 

4.950.000 

 

 

 

 

 

149.940.000 

  

97,05 %  

 

 97,05 % 

 

 

 

 

 

 99,96 % 

 

  

JUMLAH  

 

406.548.800 

 

406.073.800 

 

 99.88 % 

 

 

 

I. Pelaksanaan Kinerja Tahun 2012 

Rencana kinerja merupakan tahap penting dalam melaksanakan 

rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota 

organisasi/instansi pada capaian kinerja yang diinginkan.   Rencana kerja 

pada pokoknya adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan  

dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran 

atau target yang telah ditetapkan. 

Rencana kinerja berhubungan erat dengan rencana strategis dan 

rencana operasional yang lebih rinci serta penganggaran. Rencana strategis 

memberikan arah kebijakan dan target-target besar, sedangkan rencana 

operasional memberikan rincian pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam 

rencana kinerja ke dalam kegiatan yang rinci sampai dimensi waktu yang 

pendek. 

Untuk mendukung pelaksanaan rencana strategis Tahun 2010-2015 

disusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap 



 
 

tahunnya. Setelah disahkan RAPBD menjadi Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD). 

APBD ini lebih lanjut dijabarkan dalam rencana kinerja dengan 

memperhatikan rencana strategis yang telah disusun. Rencana Kinerja 

menjabarkan target kinerja yang menunjukan nilai kuantitatif yang melekat 

pada setiap indikator kinerja, baik sasaran strategis maupun kegiatan dan juga 

sebagai pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi. 

Proses penyusunan rencana kinerja Kecamatan Cileunyi melalui 

tahapan sebagai berikut : 

a. Penetapan Sasaran Strategis 

Kecamatan Cileunyi telah menetapkan sasaran strategis yang telah 

dicapai pada Tahun 2012, yaitu “ Meningkatkan Peran Kecamatan 

sebagai Aparat Pelayanan Publik Terdepan ”.  

b. Penetapan Program 

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ditetapkan  4 (empat) 

program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2011, yaitu : Program 

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur, Program disiplin aparatur serta Program Peningkatan 

Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan 

Kepala Daerah. 

c. Penetapan Kegiatan 

Untuk masing-masing program yang telah disusun, ditetapkan kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran startegis dapat dicapai 

dalam tahun berjalan. 

Kegiatan tersebut antara lain : 

1. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

2. Penyediaan alat tulis kantor 

3. Penyediaan cetakan & penggandaan 

4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 



 
 

5. Penyediaan makanan dan minuman 

6. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah 

7. Pengadaan mebelair 

8. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 

9. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

11. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 

12. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 

13. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah 

d. Penetapan Target Kinerja 

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Kecamatan Cileunyi menetapkan 

target kinerja (kuantitatif) dan mutu (kualitatif) untuk seluruh indikator kerja 

baik untuk sasaran strategis maupun kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB  III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja sebagai bagian dari system akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah, memegang peranan yang sangat penting. Akuntabilitas 

kinerja tidak dapat dipertanggung jawabkan jika tidak dilengkapi dengan informasi 

mengenai hasil-hasil yang telah diperoleh. Sementara hasil-hasil yang telah 

diperoleh oleh setiap instansi pemerintah kinerjanya harus diukur sejauh mana 

pencapaiannya. Pengkuran kinerja dimaksudkan sebagai upaya mengukur 

kinerja keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai 

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Cileunyi dalam 

rangka mewujudkan misi dan merealisasikan visinya. 

 

1. Penetapan Indikator Kinerja 

Indikator kinerja yang digunakan dalam megukur kinerja Kecamatan 

Cileunyi meliputi input, output, outcome, benefit dan imfact. Penetapan kinerja 

ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan 

dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator input 

yang digunakan adalah dana  (Rp), input lainnya yang merupakan masukan 

yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan seperti sumber daya 

manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Indikator output bervariasi 

sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. 

Begitu pula dengan indikator outcome bervariasi tergantung dari output yang 

dihasilkan. 

 

 



 
 

2.  Sistem Pengumpulan Data Kinerja . 

Penyusunan dan pengembangan system pengumpulan data 

diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat dan lengkap 

mengenai capaian kinerja Kecamatan Cileunyi dalam rangka proses 

pengambilan kebijakan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan tidak 

mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi 

dan efektifitas. 

 

3. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator Input, 

Output dan Outcome termasuk indikator kinerja Manfaat (Benefit) dan 

Dampak (Impact).  Untuk memudahkan pengukuran kinerja menggunakan 

formulir standar Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). 

 

B. Analisa Pencapaian Kinerja  

Pencapaian sasaran yang telah dianggarkan Kecamatan Cileunyi Tahun 

2012 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam 

DPA Kecamatan Cileunyi. 

Pelaksanaan DPA Tahun 2012 berpedoman pada Permendagri 13 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

beserta intruksi petunjuk dan pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak 

bertentangan dengan makna dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Kecamatan Cileunyi  untuk Tahun 2012 ini telah menetapkan 1 (satu) 

sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) program dan 13     

( tiga belas ) kegiatan, yang untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel  berikut : 

 

 



 
 

Tabel  3 

Indikator Kinerja Sasaran  

N
o 

Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian 
(%) 

1. Pelayanan Administrasi 
Perkantoran. 

   

 a. Penyediaan Jasa    
Kebersihan Kantor. 

12 Bulan 12 Bulan 100 

 b.  Penyediaan  Alat Tulis 
Kantor. 

12 Bulan 12 Bulan 

 c.  Penyediaan barang cetak 
dan penggandaan. 

12 Bulan 12 Bulan 100 

 d.  Penyediaan Komponen 
instalasi listrik/ 
penerangan bangunan 
kantor 

Lampu, batu 
baterai, kabel 
gulung, kombinasi 
fitting, saklar 
ganda, saklar 
tunggal, calculator, 
kabel telepon 

Lampu, batu 
baterai, kabel 
gulung, kombinasi 
fitting, saklar 
ganda, saklar 
tunggal, calculator, 
kabel telepon 

100 

 e.  Penyediaan Makanan dan 
Minuman 

12 Bulan 12 Bulan 100  

 f.  Rapat-rapat Koordinasi 
dan Konsultasi dalam 
Daerah 

170 HOK 170 HOK 100  

2. Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur. 

   

 
 

a. Pengadaan Mebelair Unit Unit 100 

 b. Pemeliharaan Rutin / 
Berkala Rumah Dinas 

1 Unit 1 Unit 100 

 c. Pemeliharaa Rutin 
Berkala Gedung Kantor. 

1 Unit 1 Unit 99,94 

 d. Pemeliharaan 
Rutin/berkala kendaraan 
Dinas/Operasional 

1 Unit roda 
empat,1 unit stoom 

wals dan 7 unti 
roda dua 

1 Unit roda 
empat,1 unit stoom 

wals dan 7 unti 
roda dua 

100 

3. Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

   

 a. Pengadaan pakaian dinas 
beserta perlengkapannya 

Stel Stel 97,05 

 b. Pengadaan pakaian 
khusus hari-hari   tertentu 

Stel Stel 97,05 

4. Peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan Kepala daerah. 

   

 a. Pengendalian manajemen   
 pelaksanaan kebijakan 

Kepala Daerah. 

12 bulan 12 Bulan 99,96 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

C. Analisis Pencapaian  Keuangan 

Seluruh pelaksanaan sasaran yang ditargetkan Kecamatan Cileunyi 

Tahun 2012 didukung dan dilaksanakan dengan menggunakan biaya 

sebagimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 

2012 dengan hasil  pengukuran kinerja mencapai 100 %. Rincian besaran 

anggaran yang telah digunakan untuk melaksanakan seluruh kegiatan dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4 

Rincian Biaya  

Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Cileunyi Tahun 2012 

                        Realisasi Anggaran Belanja Langsung 

 

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian 

I. 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

II. 

 

7 

8 

 

9 

 

10 

Progam pelayanan 

administrasi perkantoran 

Penyediaan jasa kebersihan 

kantor 

Penyediaan alat tulis kantor 

Penyediaan cetakan & 

penggandaan 

Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

bangunan kantor 

Penyediaan makanan dan 

minuman 

Rapat-rapat koordinasi & 

konsultasi dalam daerah  

Program peningkatan sarana 

dan prasarana aparatur 

Pengadaan mebelair 

Pemeliharaan Rutin/berkala 

Rumah Dinas 

Pemeliharaan Rutin/berkala 

Gedung Kantor 

Pemeliharaan rutin/berkala 

 

 

 

7.270.000 

6.801.000 

 

5.105.000 

 

 

2.872.800 

 

55.080.000. 

 

34.500.000 

 

 

8.500.000 

 

2.640.000 

 

76.815.000 

 

 

 

 

7.270.000 

6.801.000 

 

5.105.000 

 

 

2.872.800 

 

55.080.000 

 

34.500.000 

 

 

8.500.000 

 

2.640.000 

 

76.775.000 

 

 

 

 

100    % 

100    % 

 

100    % 

 

 

100    % 

 

100    % 

 

100    % 

 

 

100    % 

 

100    % 

 

 99,94 % 

 



 
 

 

III. 

11 

 

12 

 

IV. 

 

 

 

13 

kendaraan dinas /operasioanal 

Program disiplin aparatur  

Pengadaan pakaian dinas 

beserta perlengkapannya 

Pengadaan pakaian khusus  

dan hari-hari tertentu 

Program peningkatan sistem 

pengawasan internal & 

pengendalian pelaksanaan 

kebijakan Kepala Daerah 

Pengendalian manajemen 

pelaksanaan kebijakan Kepala 

Daerah 

44.215.000 

 

 

7.650.000 

 

5.100.000 

 

 

 

 

 

 

150.000.000 

44.215.000 

 

 

7.425.000 

 

4.950.000 

 

 

 

 

 

 

149.940.000 

100    % 

 

 

 97,05 %  

 

 97,05 % 

 

 

 

 

 

 

 99,96 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB  IV 

P E N U T U P 

 

Bagian akhir dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Kecamatan Cileunyi tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa 

pencapaian kinerja Kecamatan Cileunyi tidak terealisasi secara utuh (100 %) 

dalam pencapaian kinerja strategisnya, dalam hal ini dipengaruhi oleh kondisi 

realisasi pelaksanaan kegiatan sarana prasarana aparatur (Pemeliharaan 

rutin/berkala gedung kantor), pengadaan pakaian dinas beserta 

perlengkapannya, pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu dan 

pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah. 

Komitmen Kecamatan Cileunyi dalam mendorong terwujudnya Visi 

Kecamatan Cileunyi yaitu “TERWUJUDNYA KECAMATAN CILEUNYI 

”MASAGI” (MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN INOVATIF) melalui 

penyelenggaraan pelayanan “PASTI” (Pasti produknya, pasti syaratnya dan 

pasti waktunya) ” yaitu akan berpedoman kepada pancapaian kinerja 

sebelumnya guna meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang, oleh 

karena itu sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja tahun 2012 

kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategis pemecahan 

masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagian bahan pertimbangan 

dinas  yaitu sebagai berikut : 

1.  Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki sehingga 

pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat.  

 Selain itu agar perencanaan pembangunan daerah yang disusun dapat 

dievaluasi dan diperbandingkan kinerjanya baik ditingkat sektoral 

maupun regional, maka perencanaan pembangunan daerah di 

kecamatan akan lebih didasarkan kepada informasi yang terukur, 

sehingga pencapaian hasil potensi daerah di Kecamatan yang ada dapat 

dicermati. Untuk itu beragam informasi dan indicator pembangunan 



 
 

daerah yang tersedia di beberapa instansi di tingkat Kecamatan akan 

lebih diberdayakan. 

2. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan 

terhadap ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku serta 

ketepatan waktu pelaksanaan. 

3.  Tetap konsisiten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang 

berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung maupun 

pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan 

pelaksanaan pembangunan di Kecamatan. 

4.  Sebagai akhir kata kami beserta aparat Kecamatan Cileunyi 

mengharapkan agar LAKIP  tahun 2012  ini dapat memenuhi 

akuntabilitas kami dan sebagai sumber informasi penting dalam 

pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan 

datang lebih baik lagi. 

 

 

            Cileunyi,    Januari 2013 

        CAMAT CILEUNYI 

 

 

                                   Drs.HARIS TAUPIK 
                                                                                              Pembina 

           NIP : 19700605 199001 1 001  
   

 

 

 

 

 

 


