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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, 

karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Penyesuaian 

Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2016 – 2021 trehadap tugas pokok dan 

Fungsi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 12 tahun 2016 

dapat diselesaikan. 

Penyusunan peyesuaian Rencana Strategis merupakan faktor 

mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan 

Pembangunan Daerah yang berkesinambungan selama 5 tahun dan dapat 

dipertanggungjawabkan untuk semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta 

sebagai review evaluasi  Rencana Kerja Awal. 

Kami menyadari dalam penyusunan penyesuaian Rencana Strategis  

2016 – 2021 ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya 

untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna 

kesempurnaan Rencana Kerja Perubahan dimaksud untuk masa mendatang. 

 

Soreang,                            2016 

Sekretaris Daerah 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG 

 

Ir. H. SOFIAN NATAPRAWIRA, MP. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19581229 198603 1011 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung 

tahun 2016-2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang 

mengamanatkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus 

memiliki Rencana Strategi (Renstra-SKPD) yang berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD). Renstra-SKPD disusun 

untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi 

pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-

masing SKPD.  

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 

merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan 

merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2016-2021.  

Kabupaten Bandung adalah dengan mengacu pada tugas pokok dan 

fungsi Sekretariat Daerah, disamping itu juga mengacu pada berbagai 

kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Bandung dengan 

tujuan untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program 

pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan 

kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksanan utama dengan 

dukungan unsur steakholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia 
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usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Bandung 

untuk kurun waktu lima tahun ke depan.  

1.2 Landasan Hukum 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2016-2021 dengan didasarkan pada ketentuan peraturan 

perundangan sebagai berikut: 

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN); 

2. Undang   Undang   Nomor   33   Tahun   2004   tentang   Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

3.  Undang-undang   Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;  

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan 

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

7. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah kepada Masyarakat; 

8. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah 
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Kabupaten/Kota;  

9. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah;  

10. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2008 

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan PP No.8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanakan Rencana 

Pembangunan Daerah;  

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;  

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang 

Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di 

Kabupaten Bandung;  

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 8 Tahun 2005 Tentang  Tata 

Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Bandung;  

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
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Kabupaten Bandung Tahun 2016); 

18. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan 

Sususnan Organisasi Sekretariat Daerah; 

19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bandung ini adalah untuk: 

1. Menjamin keterkaitan serta keserasian antara perencanaan, 

penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan di lingkup Sekretariat 

Daerah Kabupaten Bandung; 

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien 

serta adanya kesinambungan peogram kerja. 

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bandung adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan 

misi Sekretariat Daerah serta lebih jauh dalam pencapaian visi dan misi 

Pemerintah Kabupaten Bandung. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan  latar belakang,landasan hukum, 

maksud dan tujuansertasistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 

BANDUNG 

Bab ini berisi uraian tentang kedudukan tugas pokok, 

fungsi dan struktur organisasi, sumber daya aparatur 

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. 

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN 

FUNGSI 

Bab ini menguraikan Identifikasi permasalahan 

berdasarkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, 

penentuan isu-isu strategis  

BAB IV : VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN 

KEBIJAKAN 

Bab ini menjelaskan Visi, Misi Kabupaten Bandung Tahun 

2016-2021 serta Tujuan, Sasaran, Strategidan Kebijakan 

Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bandung 

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR 

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN 
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INDIKATIF 

Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan, Indikator 

Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 

BAB VI 

 

 

 

: 

 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN 

DAN SASARAN RPJMD 

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mencapaian  tujuan 

dan sasaran RPJMD. 

BAB VII : PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH  

KABUPATEN BANDUNG 

 

2.1 Struktur Organisasi 

Pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung 

ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bandung, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 

tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung 

adalah sebagai berikut: (lampiran) 

 

2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Sub Tugas 

Setda dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan 

pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 

serta pelayanan administrative. 

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris Daerah 

menyelenggarakan fungsi : 

a. pengoordinasian perumusan penyusunan kebijakan Daerah; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada 

instansi Daerah; dan 
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e. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 

administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah; 

f. penyelenggaraan tugas sekretariat daerah; 

g. pembinaan teknis administratif kepada inspektorat; 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah 

menyelenggarakan sub tugas sebagai berikut: 

a. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah sesuai dengan visi dan 

misi daerah serta visi dan misi Bupati; 

b. mengoordinasikan perumusan sasaran, strategi dan program kerja 

daerah berdasarkan kebijakan daerah; 

c. mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, 

penganggaran, pengelolaan, pelayanan, pengendalian dan pelaporan 

dalam lingkup: 

1. urusan pemerintahan daerah; 

2. keuangan daerah; 

3. barang milik daerah; 

4. pemerintahan umum;  

5. pembangunan daerah; dan 

6. fungsi pemerintahan daerah lainnya.   

d. Mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah sebagai bahan pertimbangan kebijakan Bupati dan 

penyempurnaan kebijakan daerah yang telah ditetapkan; 

e. mendistribusikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas para Staf 

Ahli, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah melalui rapat-rapat intern dan 



RENSTRA SETDA KABUPATEN BANDUNG 
2016 – 2021 (HASIL REVIEW) 

 

 

13 

 

atau petunjuk langsung untuk keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan 

tugas;  

f. membina para Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah serta staf dan 

para pegawai sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas 

dan karier aparatur pemerintah daerah;  

g. mengkonsultasikan dan mengoordinasikan tugas dengan instansi/ 

lembaga terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan 

keharmonisan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;  

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja 

pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

i. mengendalikan capaian kinerja organisasi Perangkat Daerah; 

j. mengendalikan upaya peningkatan standar mutu pelayanan pemerintah 

daerah; 

k. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada Bupati;  

l. menyelenggarakan kebijakan umum daerah dalam bidang pemerintahan, 

perekonomian dan kesejahteraan serta pelayanan administrasi; 

m. menyelenggarakan perumusan sasaran, strategi dan program kerja Setda 

yang meliputi pemerintahan, perekonomian dan kesejahteraan serta 

pelayanan administrasi; 

n. mendistribusikan tugas, mengawasi dan mengendalikan staf pada 

Sekretariat Daerah sesuai bidang tugasnya masing-masing; 

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan  

p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.  
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Sekretaris Daerah, membawahkan: 

 

2.2.1 Asisten Pemerintahan dan Pemberdayaan; 

Asisten Pemerintahan dan Pemberdayaan dipimpin oleh seorang 

Asisten yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam 

perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pengoordinasian 

administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelayanan 

administrasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan umum dalam lingkup 

Asisten Pemerintahan dan Pemberdayaan yang meliputi penyusunan 

peraturan perundang – undangan, koordinasi kerukunan umat beragama 

serta pengoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum, kependudukan dan tenaga kerja, 

pemberdayaan serta administrasi kewilayahan  

Asisten Pemerintahan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan program di bidang 

penyusunan peraturan perundang – undangan dan koordinasi 

kerukunan umat beragama; 

b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan program urusan 

pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, 

kependudukan dan tenaga kerja, pemberdayaan serta administrasi 

kewilayahan; 

c. penyelenggaraan evaluasi program urusan pemerintahan bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum, kependudukan dan tenaga kerja, 

pemberdayaan serta administrasi kewilayahan; 
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d. penyelenggaraan pembinaan administrasi di bidang penyusunan 

peraturan perundang – undangan dan koordinasi kerukunan umat 

beragama; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Asisten Pemerintahan 

dan Pemberdayaan menyelenggarakan sub tugas sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan  kebijakan  umum daerah yang 

meliputi penyusunan peraturan perundang – undangan dan koordinasi 

kerukunan umat beragama; 

b. menyelenggarakan pengendalian atas pelaksanaan sasaran, kebijakan, 

strategi, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum, kependudukan dan tenaga kerja, 

pemberdayaan serta administrasi kewilayahan; 

c. menyelenggarakan asistensi, konsultasi dan fasilitasi terhadap Perangkat 

Daerah lingkup tugas Asisten Pemerintahan, secara teknis maupun 

administratif untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah; 

d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

penyelenggaraan tugas dan kinerja lingkup Asisten Pemerintahan; 

e. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan sasaran implementasi dan 

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban 

umum, kependudukan dan tenaga kerja, pemberdayaan serta 

administrasi kewilayahan; 
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f. menyelengarakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum 

dukungan sarana dan prasarana, personil, pembiayaan dan sumber daya 

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban 

umum, kependudukan dan tenaga kerja, pemberdayaan serta 

administrasi kewilayahan; 

g. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas 

staf; 

h. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai 

bidang tugasnya; 

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

petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas; 

j. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas 

dan karier staf; 

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja 

pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

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

ditandatangani; 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf dilingkup Asisten Pemerintahan 

untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut 

bidang tugas dinas; 

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

kebutuhan kepada pimpinan; 

p. mengkoordinasikan tugas Bagian - Bagian  di lingkungan Asisten 

Pemerintahan; 
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q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ 

organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; dan 

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

sesuai dengan bidang tugasnya. 

Asisten Pemerintahan, membawahkan : 

A. Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kependudukan dan 

Tenaga Kerja 

Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kependudukan dan Tenaga 

Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang mempunyai tugas pokok 

membantu Asisten Pemerintahan dan Pemberdayaan dalam penyiapan 

perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanan tugas dan fungsi, 

pemantauan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan 

penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya 

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban 

umum, kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja dan 

transmigrasi 

Fungsi Kepala Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum, 

Kependudukan dan Tenaga Kerja menyelenggarakan: 

1. penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional 

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan 

ketertiban umum, kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja 

dan transmigrasi; 

2. penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, 

kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi; 

3. penyelenggaraan koordinasi kerukunan umat beragama; 
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4. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta 

petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum, kependudukan dan pencatatan 

sipil, tenaga kerja dan transmigrasi; 

5. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum 

lingkup Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja yang meliputi bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum, kependudukan dan pencatatan 

sipil, tenaga kerja dan transmigrasi; 

6. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, 

kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi; 

7. penyelenggaraan pembinaan administrasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, 

kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi; 

8. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem 

pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil dan Tenaga Kerja yang meliputi bidang ketenteraman dan 

ketertiban umum, kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja 

dan transmigrasi; 

9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya 

Kepala Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kependudukan dan 

Tenaga Kerja, membawahkan: 

1. Subbagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 
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2. Subbagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

3. Subbagian Tenaga Kerja 

 

B. Bagian Pemberdayaan; 

Bagian Pemberdayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Kepala 

Bagian Pemberdayaan mempunyai tugas pokok membantu Asisten 

Pemerintahan dan Pemberdayaan dalam penyiapan perumusan kebijakan, 

pengoordinasian pelaksanan tugas dan fungsi, pemantauan, monitoring dan 

evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, 

administrasi dan sumber daya pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 

kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kebudayaan serta pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana; 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Pemberdayaan 

menyelenggarakan fungsi : 

1. penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional 

kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kebudayaan serta 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana; 

2. penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan 

kebudayaan serta pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

3. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta 

petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 

kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kebudayaan serta 
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pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana; 

4. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum 

lingkup Bagian Pemberdayaan yang meliputi bidang kepemudaan dan 

olahraga, pariwisata dan kebudayaan serta pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

5. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan 

kebudayaan serta pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

6. penyelenggaraan pembinaan administrasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan 

kebudayaan serta pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

7. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem 

pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian 

Pemberdayaan yang meliputi kepemudaan dan olahraga, pariwisata 

dan kebudayaan serta pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bagian 

Pemberdayaan menyelenggarakan sub tugas sebagai berikut: 

1. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Bagian 

Pemberdayaan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan 

program kerja Sekretariat Daerah serta kondisi dinamis masyarakat; 
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2. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan Bagian 

Pemberdayaan; 

3. menyelenggarakan kegiatan teknis lingkup Bagian Pemberdayaan; 

4. menyelenggarakan perumusan penyusunan kebijakan teknis sebagai 

bahan operasionalisasi pelaksanaan urusan bidang kepemudaan dan 

olahraga, pariwisata dan kebudayaan serta pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

5. menyelenggarakan dan mengoordinasikan proses penyusunan 

perencanaan, program kerja, anggaran dan keuangan pelaksanaan 

urusan bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kebudayaan 

serta pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana; 

6. menyelenggarakan dan mengoordinasikan proses perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan 

bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kebudayaan serta 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana; 

7. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bagian 

Pemberdayaan; 

8. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

9. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

10. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas; 

11. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 
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12. menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bagian Pemberdayaan untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

13. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

14. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata 

naskah dinas yang berlaku; 

15. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

16. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bagian Pemberdayaan 

secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada 

pimpinan; 

17. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya;dan 

18. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Bagian Pemberdayaan, membawahkan: 

1. Subbagian Kepemudaan dan Olahraga; 

2. Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan; 

3. Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.  

C. Bagian Administrasi Pemerintahan; 

Bagian Administrasi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 

yang mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dalam 

penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanan tugas dan 

fungsi, pemantauan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan 
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penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya 

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, pembinaan 

dan pengendalian kerjasama, Kecamatan dan Desa.  

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : 

1. penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional 

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, 

pembinaan dan pengendalian kerjasama, Kecamatan dan Desa; 

2. penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang pemerintahan umum, pembinaan dan pengendalian 

kerjasama, Kecamatan dan Desa; 

3. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta 

petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemerintahan 

umum, pembinaan dan pengendalian kerjasama, Kecamatan dan Desa; 

4. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum lingkup 

Bagian Administrasi Kewilayahan yang meliputi bidang pemerintahan 

umum, pembinaan dan pengendalian kerjasama, Kecamatan dan Desa 

5. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang pemerintahan umum, pembinaan dan pengendalian 

kerjasama, Kecamatan dan Desa; 

6. penyelenggaraan pembinaan administrasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang pemerintahan umum, pembinaan dan pengendalian 

kerjasama, Kecamatan dan Desa; 

7. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem pendukung 

keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian Administrasi 

Kewilayahan yang meliputi bidang pemerintahan umum, pembinaan dan 

pengendalian kerjasama, Kecamatan dan Desa; 
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8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bagian 

Administrasi Pemerintahan menyelenggarakan sub tugas sebagai berikut: 

1. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Bagian 

Administrasi Pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, 

strategi dan program kerja Sekretariat Daerah serta kondisi dinamis 

masyarakat; 

2. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan Bagian 

Administrasi Pemerintahan; 

3. menyelenggarakan kegiatan teknis lingkup Bagian Administrasi 

Pemerintahan; 

4. menyelenggarakan pemrosesan administrasi perijinan perjalanan dinas 

dalam dan / atau luar negeri bagi pejabat dan pegawai pemerintah 

daerah, pimpinan serta anggota DPRD; 

5. menyelenggarakan perumusan penyusunan kebijakan teknis sebagai 

bahan operasionalisasi pelaksanaan urusan bidang pemerintahan umum, 

pembinaan dan pengendalian kerjasama, Kecamatan dan Desa; 

6. menyelenggarakan dan mengoordinasikan proses penyusunan 

perencanaan, program kerja, anggaran dan keuangan pelaksanaan 

urusan bidang pemerintahan umum, pembinaan dan pengendalian 

kerjasama, Kecamatan dan Desa; 

7. menyelenggarakan dan mengoordinasikan proses perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan 

bidang pemerintahan umum, pembinaan dan pengendalian kerjasama, 

Kecamatan dan Desa; 
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8. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bagian 

Administrasi Pemerintahan; 

9. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

10. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

11. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas; 

12. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

13. menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bagian Administrasi Pemerintahan 

untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

14. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

15. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah 

dinas yang berlaku; 

16. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

17. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bagian Administrasi 

Pemerintahan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan 

kebutuhan kepada pimpinan; 

18. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya;dan 

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

sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahkan: 

1. Subbagian Kecamatan, dan Pemerintahan Umum; 

2. Subbagian Desa; 
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3. Subbagian Kerjasama.  

 

D. Bagian Hukum 

Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang mempunyai 

tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dan Pemberdayaan dalam 

penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanan tugas dan 

fungsi, pemantauan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan 

penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya 

pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, pengelolaan 

dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan bantuan hukum.  

Kepala Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi : 

1. penyelenggaraan perencanaan, perumusan dan evaluasi kebijakan umum 

lingkup Bagian Hukum yang meliputi penyusunan dan pengkajian 

produk hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta 

pelayanan bantuan hukum; 

2. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum lingkup 

Bagian Hukum yang meliputi penyusunan dan pengkajian produk 

hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan 

bantuan hukum;  

3. penyelenggaraan penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam 

sistem pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian 

Hukum meliputi penyusunan dan pengkajian produk hukum, 

pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan bantuan 

hukum;  
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4. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

penyusunan dan pengkajian produk hukum, pengelolaan dokumentasi 

dan informasi hukum serta pelayanan bantuan hukum; dan 

5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di 

atas, Kepala Bagian Hukum menyelenggarakan sub tugas sebagai berikut: 

1. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Bagian 

Hukum berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program 

kerja Sekretariat Daerah serta kondisi dinamis masyarakat; 

2. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan Bagian 

Hukum; 

3. menyelenggarakan penyusunan dan pengkajian produk hukum, 

pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan bantuan 

hukum; 

4. menyelenggarakan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang 

penyusunan dan pengkajian produk hukum, pengelolaan dokumentasi 

dan informasi hukum serta pelayanan bantuan hukum; 

5. menyelenggarakan dan mengoordinasikan proses penyusunan program 

legislasi daerah; 

6. menyelenggarakan pembahasan dalam rangka harmonisasi, pembulatan 

dan pemantapan konsepsi program legislasi daerah dengan alat 

kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah yang menangani bidang 

legislasi;  

7. menyelenggarakan penyiapan rancangan peraturan daerah yang akan 

dibahas bersama dewan perwakilan rakyat daerah; 
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8. menyelenggarakan koordinasi pembahasan dalam rangka harmonisasi, 

pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah 

dengan dewan perwakilan rakyat daerah; 

9. menyelenggarakan koordinasi, penyiapan dan pembahasan rancangan 

peraturan bupati, rancangan peraturan bersama kepala daerah, 

keputusan bupati, keputusan bersama kepala daerah dan naskah 

perjanjian kerjasama daerah; 

10. menyelenggarakan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan 

advokasi hukum; 

11. menyelenggarakan koordinasi dalam kedudukannya selaku kuasa hukum 

pemerintah daerah, baik sendiri dan/atau bersama dengan  pihak lain 

yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari bupati, dalam penanganan 

perkara dibidang hukum perdata dan tata usaha negara; 

12. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan 

program HAM nasional di daerah; 

13. menyelenggarakan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan 

pembinaan kesadaran hukum masyarakat; 

14. menyelenggarakan fasilitasi pengundangan peraturan perundang-

undangan daerah kedalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, 

dan berita daerah; 

15. menyelenggarakan autentifikasi peraturan perundang-undangan daerah, 

naskah perjanjian kerjasama daerah dan keputusan bupati; 

16. menyelenggarakan pengkajian dan evaluasi  peraturan perundang-

undangan daerah, terutama keterkaitannya dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya melalui kegiatan harmonisasi dan 

sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal; 
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17. menyelenggarakan perumusan kebijakan penyebarluasan peraturan 

perundang-undangan yang tersedia dan dokumen hukum lainnya; 

18. menyelenggarakan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan 

layanan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 

19. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bagian Hukum; 

20. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

21. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

22. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas; 

23. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

24. menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bagian Hukum untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

25. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

26. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah 

dinas yang berlaku; 

27. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

28. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bagian Hukum secara 

lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan; 

29. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya;dan 

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

sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Bagian Hukum, membawahkan: 
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1. Subbagian Produk Hukum; 

2. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; 

3. Subbagian Bantuan Hukum.  

 

2.2.2 Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan; 

Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan dipimpin oleh seorang 

Asisten. Tugas pokok Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan membantu 

Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan 

program, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi 

kebijakan umum dalam lingkup Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan 

yang meliputi layanan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa serta 

pengoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perekonomian 

dan kesejahteraan sosial serta unsur penunjang bidang perencanaan, 

penelitian dan pengembangan.  

Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi : 

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan program di bidang layanan 

infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa; 

2. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan program urusan 

pemerintahan bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial serta 

unsur penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; 

3. penyelenggaraan evaluasi program urusan pemerintahan bidang 

perekonomian dan kesejahteraan sosial serta unsur penunjang bidang 

perencanaan, penelitian dan pengembangan; 

4. penyelenggaraan pembinaan administrasi di bidang layanan 

infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa; dan 
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5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan menyelenggarakan sub tugas 

sebagai berikut: 

1. menyelenggarakan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan  kebijakan  umum 

daerah yang meliputi layanan infrastruktur dan pengadaan barang dan 

jasa; 

2. menyelenggarakan pengendalian atas pelaksanaan sasaran, kebijakan, 

strategi, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang 

perekonomian dan kesejahteraan sosial serta unsur penunjang bidang 

perencanaan, penelitian dan pengembangan; 

3. menyelenggarakan asistensi, konsultasi dan fasilitasi terhadap 

Perangkat Daerah lingkup tugas Asisten Perekonomian dan 

Kesejahteraan, secara teknis maupun administratif untuk keserasian 

dan keharmonisan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; 

4. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

penyelenggaraan tugas dan kinerja lingkup Asisten Perekonomian dan 

Kesejahteraan; 

5. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan sasaran implementasi 

dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perekonomian dan 

kesejahteraan sosial serta unsur penunjang bidang perencanaan, 

penelitian dan pengembangan; 

6. menyelengarakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan 

umum dukungan sarana dan prasarana, personil, pembiayaan dan 
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sumber daya pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perekonomian 

dan kesejahteraan sosial serta unsur penunjang bidang perencanaan, 

penelitian dan pengembangan; 

7. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas 

staf; 

8. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis 

sesuai bidang tugasnya; 

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

petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas; 

10. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan 

kualitas dan karier staf; 

11. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja 

pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

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

ditandatangani; 

13. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf dilingkup Asisten Perekonomian 

dan Kesejahteraan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 

14. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang 

menyangkut bidang tugas dinas; 

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

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

16. mengkoordinasikan tugas Bagian - Bagian  di lingkungan Asisten 

Perekonomian dan Kesejahteraan; 

17. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; dan 
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18. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan, membawahkan: 

A. Bagian Infrastruktur; 

Bagian Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Kepala 

Bagian Infrastruktur mempunyai tugas pokok membantu Asisten 

Perekonomian dan Kesejahteraan dalam penyiapan perumusan kebijakan, 

pengoordinasian pelaksanan tugas dan fungsi, pemantauan, monitoring dan 

evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, 

administrasi dan sumber daya pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 

pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan 

permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan perhubungan.  

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Infrastruktur 

menyelenggarakan fungsi : 

1. penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional 

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, 

lingkungan hidup dan perhubungan; 

2. penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, 

perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup 

dan perhubungan; 

3. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta 

petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan 

umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, 

pertanahan, lingkungan hidup dan perhubungan; 
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4. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum 

lingkup Bagian Infrastruktur yang meliputi bidang pekerjaan umum 

dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, 

pertanahan, lingkungan hidup dan perhubungan; 

5. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, 

perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup 

dan perhubungan; 

6. penyelenggaraan pembinaan administrasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, 

perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup 

dan perhubungan; 

7. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem 

pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian 

Infrastruktur yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan 

hidup dan perhubungan; 

8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 

di atas, Kepala Bagian Infrastruktur menyelenggarakan sub tugas sebagai 

berikut: 

1. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Bagian 

Infrastruktur berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan 

program kerja Sekretariat Daerah serta kondisi dinamis masyarakat; 
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2. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan Bagian 

Infrastruktur; 

3. menyelenggarakan kegiatan teknis lingkup Bagian infrastruktur 

4. menyelenggarakan perumusan penyusunan kebijakan teknis sebagai 

bahan operasionalisasi pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum 

dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, 

pertanahan, lingkungan hidup dan perhubungan; 

5. menyelenggarakan dan mengoordinasikan proses penyusunan 

perencanaan, program kerja, anggaran dan keuangan pelaksanaan 

urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan 

kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan 

perhubungan; 

6. menyelenggarakan dan mengoordinasikan proses perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan 

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan 

kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan 

perhubungan; 

7. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bagian 

Infrastruktur; 

8. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

9. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

10. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas; 

11. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 
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12. menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bagian Infrastruktur untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

13. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

14. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata 

naskah dinas yang berlaku; 

15. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

16. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bagian Infrastruktur 

secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada 

pimpinan; 

17. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; dan 

18. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Bagian Infrastruktur, membawahkan: 

1. Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, dan Pertanahan; 

2. Subbagian Lingkungan Hidup; 

3. Subbagian Perhubungan.  

 

B. Bagian Perekonomian; 

Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 

mempunyai tugas pokok Membantu Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan 

dalam penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanan tugas 
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dan fungsi, pemantauan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan 

penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya 

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, 

penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan 

dan perikanan serta unsur penunjang urusan pemerintahan bidang 

perencanaan, penelitian dan pengembangan; 

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bagian Perekonomian 

menyelenggarakan fungsi : 

1. penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional 

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, 

penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, 

pangan dan perikanan serta unsur penunjang urusan pemerintahan 

bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; 

2. penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal, 

koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan 

serta unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, 

penelitian dan pengembangan; 

3. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta 

petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 

perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, usaha kecil 

dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan serta unsur 

penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan 

pengembangan; 

4. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum 

lingkup Bagian Perekonomian yang meliputi bidang perdagangan, 



RENSTRA SETDA KABUPATEN BANDUNG 
2016 – 2021 (HASIL REVIEW) 

 

 

38 

 

perindustrian, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan 

menengah, pertanian, pangan dan perikanan, perencanaan, penelitian 

dan pengembangan; 

5. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal, 

koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan 

serta unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, 

penelitian dan pengembangan; 

6. penyelenggaraan pembinaan administrasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal, 

koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan 

serta unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, 

penelitian dan pengembangan; 

7. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem 

pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian 

Perekonomian yang meliputi bidang perdagangan, perindustrian, 

penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, 

pangan dan perikanan, perencanaan, penelitian dan pengembangan; 

8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 

di atas,  Kepala Bagian Perekonomian menyelenggarakan sub tugas sebagai 

berikut: 

1. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Bagian 

Perekonomian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan 

program kerja Sekretariat Daerah serta kondisi dinamis masyarakat; 
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2. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan Bagian 

Perekonomian; 

3. menyelenggarakan kegiatan teknis lingkup Bagian Perekonomian; 

4. menyelenggarakan perumusan penyusunan kebijakan teknis sebagai 

bahan operasionalisasi pelaksanaan urusan bidang perdagangan, 

perindustrian, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan 

menengah, pertanian, pangan dan perikanan, perencanaan, penelitian 

dan pengembangan; 

5. menyelenggarakan dan mengoordinasikan proses penyusunan 

perencanaan, program kerja, anggaran dan keuangan pelaksanaan 

urusan bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal, 

koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan dan 

perikanan, perencanaan, penelitian dan pengembangan; 

6. menyelenggarakan dan mengoordinasikan proses perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan 

bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, 

usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan, 

perencanaan, penelitian dan pengembangan; 

7. menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan, koordinasi dan evaluasi fungsi 

pengawasan pemerintah daerah terhadap badan usaha milik daerah 

(BUMD) serta fasilitasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham 

badan usaha milik daerah (BUMD); 

8. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bagian 

Perekonomian; 

9. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 
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10. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

11. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas; 

12. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

13. menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bagian Perekonomian untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

14. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

15. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata 

naskah dinas yang berlaku; 

16. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

17. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bagian Perekonomian 

secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada 

pimpinan; 

18. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya;dan 

19. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Bagian Perekonomian, membawahkan: 

A. Subbagian Perdagangan dan Perindustrian; 

Subbagian Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh seorang 

Kepala Subbagian. Kepala Subbagian Perdagangan dan Perindustrian 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Perekonomian 

dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis 
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operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 

Perangkat Daerah di bidang perdagangan dan perindustrian; 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, 

Kepala Subbagian Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi: 

1. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup Subbagian 

Perdagangan dan Perindustrian; 

2. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian 

Perdagangan dan Perindustrian; 

3. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan lingkup 

Subbagian Perdagangan dan Perindustrian; 

4. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya 

lingkup Subbagian Perdagangan dan Perindustrian; 

5. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan 

informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum 

dalam lingkup tugas pokok Subbagian Perdagangan dan Perindustrian; 

6. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta 

pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas pokok 

Subbagian Perdagangan dan Perindustrian;  

7. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup 

tugas pokok Subbagian Perdagangan dan Perindustrian;  

8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

Subbagian Perdagangan dan Perindustrian; dan 

9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Kepala  Subbagian Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan 

sub tugas sebagai berikut: 
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1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dalam 

lingkup Subbagian Perdagangan dan Perindustrian; 

2. mengumpulkan dan mengolah  basis data dalam lingkup Subbagian 

Perdagangan dan Perindustrian sebagai  bahan penyusunan rencana 

kegiatan; 

3. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam 

lingkup Subbagian Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan 

sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Sekretariat 

Daerah; 

4. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rumusan 

kebijakan teknis sebagai bahan operasionalisasi pelaksanaan urusan 

bidang perdagangan dan perindustrian; 

5. menyiapkan bahan dan melaksanakan serta  mengoordinasikan proses 

penyusunan perencanaan, program kerja, anggaran dan keuangan 

pelaksanaan urusan bidang perdagangan dan perindustrian; 

6. menyiapkan bahan dan melaksanakan serta mengoordinasikan proses 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan urusan bidang perdagangan dan perindustrian; 

7. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

8. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

9. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

10. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 
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11. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

12. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

13. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja 

pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut;  

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

bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

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

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

16. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya; dan 

17. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Subbagian Perdagangan dan Perindustrian, membawahkan JFU. 

 

B. Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian. Kepala Subbagian Penanaman 

Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Bagian Perekonomian dalam merencanakan, 

melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan 

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang 

penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah. 
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Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Penanaman 

Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup Subbagian 

Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

2. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian 

Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

3. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan lingkup 

Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

4. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya 

lingkup Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah; 

5. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan 

informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum 

dalam lingkup tugas pokok Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah; 

6. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta 

pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas pokok 

Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;  

7. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup 

tugas pokok Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah;  

8. pelaksanaan layanan administrasi ketatausahaan dan dokumentasi 

Bagian; 

9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

dan 
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10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 

di atas, Kepala  Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah menyelenggarakan sub tugas sebagai berikut: 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dalam 

lingkup Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah; 

2. mengumpulkan dan mengolah  basis data dalam lingkup Subbagian 

Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai  

bahan penyusunan rencana kegiatan; 

3. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam 

lingkup Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan 

program kerja Sekretariat Daerah; 

4. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, 

koordinasi dan evaluasi fungsi pengawasan pemerintah daerah 

terhadap badan usaha milik daerah (BUMD) serta fasilitasi 

penyelenggaraan rapat umum pemegang saham badan usaha milik 

daerah (BUMD); 

5. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rumusan 

kebijakan teknis sebagai bahan operasionalisasi pelaksanaan urusan 

bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah; 

6. menyiapkan bahan dan melaksanakan serta  mengoordinasikan proses 

penyusunan perencanaan, program kerja, anggaran dan keuangan 
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pelaksanaan urusan bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil 

dan menengah; 

7. menyiapkan bahan dan melaksanakan serta mengoordinasikan proses 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan urusan bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil 

dan menengah; 

8. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

9. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

10. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

11. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

12. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

13. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

14. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja 

pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut;  

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

bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

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

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

17. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya; dan 
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18. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 

membawahkan JFU. 

C. Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan.  

Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan dipimpin oleh seorang 

Kepala Subbagian, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas Bagian Perekonomian dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan 

kebijakan dan pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang pertanian, 

pangan, dan perikanan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Pertanian, 

Pangan, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup Subbagian 

Pertanian, Pangan, dan Perikanan; 

2. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian 

Pertanian, Pangan, dan Perikanan; 

3. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan lingkup 

Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan; 

4. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya 

lingkup Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan; 

5. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan 

informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum 

dalam lingkup tugas pokok Subbagian Pertanian, Pangan, dan 

Perikanan; 
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6. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta 

pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas pokok 

Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan;  

7. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup 

tugas pokok Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan;  

8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan; dan 

9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 

di atas, Kepala  Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan 

menyelenggarakan sub tugas sebagai berikut: 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dalam 

lingkup Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan; 

2. mengumpulkan dan mengolah  basis data dalam lingkup Subbagian 

Pertanian, Pangan, dan Perikanan sebagai  bahan penyusunan rencana 

kegiatan; 

3. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam 

lingkup Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan berdasarkan 

sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Sekretariat 

Daerah; 

4. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rumusan 

kebijakan teknis sebagai bahan operasionalisasi pelaksanaan urusan 

bidang pertanian, pangan, dan perikanan; 
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5. menyiapkan bahan dan melaksanakan serta  mengoordinasikan proses 

penyusunan perencanaan, program kerja, anggaran dan keuangan 

pelaksanaan urusan bidang pertanian, pangan, dan perikanan; 

6. menyiapkan bahan dan melaksanakan serta mengoordinasikan proses 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan urusan bidang pertanian, pangan, dan perikanan; 

7. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

8. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

9. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

10. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

11. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

12. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

13. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja 

pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut;  

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

bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

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

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

16. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya; dan 
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17. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan, membawahkan JFU. 

C. Bagian Kesejahteraan Sosial; 

Bagian Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, 

mempunyai tugas pokok membantu Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan 

dalam penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanan tugas 

dan fungsi, pemantauan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan 

penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya 

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial dan pendidikan. 

Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi : 

1. penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional 

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial dan 

pendidikan; 

2. penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang kesehatan, sosial dan pendidikan; 

3. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta 

petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan, 

sosial dan pendidikan; 

4. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum 

lingkup Bagian Kesejahteraan Sosial yang meliputi bidang kesehatan, 

sosial dan pendidikan; 

5. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang kesehatan, sosial dan pendidikan; 

6. penyelenggaraan pembinaan administrasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang kesehatan, sosial dan pendidikan; 
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7. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem 

pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian 

Kesejahteraan Sosial yang meliputi bidang kesehatan, sosial dan 

pendidikan; 

8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan sub tugas 

sebagai berikut: 

1. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Bagian 

Kesejahteraan Sosial berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi 

dan program kerja Sekretariat Daerah serta kondisi dinamis 

masyarakat; 

2. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan Bagian 

Kesejahteraan Sosial; 

3. menyelenggarakan kegiatan teknis lingkup Bagian Kesejahteraan 

Sosial; 

4. menyelenggarakan perumusan penyusunan kebijakan teknis sebagai 

bahan operasionalisasi pelaksanaan urusan bidang kesehatan, sosial 

dan pendidikan; 

5. menyelenggarakan dan mengoordinasikan proses penyusunan 

perencanaan, program kerja, anggaran dan keuangan pelaksanaan 

urusan bidang kesehatan, sosial dan pendidikan; 

6. menyelenggarakan dan mengoordinasikan proses perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan 

bidang kesehatan, sosial dan pendidikan; 
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7. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bagian 

Kesejahteraan Sosial; 

8. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

9. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

10. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas; 

11. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

12. menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bagian Kesejahteraan Sosial 

untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

13. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

14. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata 

naskah dinas yang berlaku; 

15. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

16. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bagian Kesejahteraan 

Sosial secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan 

kepada pimpinan; 

17. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya;dan 

18. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahkan: 

A. Subbagian Kesehatan; 

Subbagian Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 

Kesehatan. Kepala Subbagian Kesehatan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Bagian Kesejahteraan Sosial dalam 

merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional 

penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian Perangkat 

Daerah di bidang kesehatan. 

Kepala Subbagian Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup Subbagian 

Kesehatan; 

2. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian 

Kesehatan; 

3. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan lingkup 

Subbagian Kesehatan; 

4. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya 

lingkup Subbagian Kesehatan; 

5. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan 

informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum 

dalam lingkup tugas pokok Subbagian Kesehatan; 

6. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta 

pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas pokok 

Subbagian Kesehatan;  

7. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup 

tugas pokok Subbagian Kesehatan;  
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8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

Subbagian Kesehatan; dan 

9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Kepala  Subbagian Kesehatan menyelenggarakan sub tugas sebagai 

berikut: 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dalam 

lingkup Subbagian Kesehatan; 

2. mengumpulkan dan mengolah  basis data dalam lingkup Subbagian 

Kesehatan sebagai  bahan penyusunan rencana kegiatan; 

3. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam 

lingkup Subbagian Kesehatan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, 

strategi dan program kerja Sekretariat Daerah; 

4. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rumusan 

kebijakan teknis sebagai bahan operasionalisasi pelaksanaan urusan 

bidang kesehatan; 

5. menyiapkan bahan dan melaksanakan serta  mengoordinasikan proses 

penyusunan perencanaan, program kerja, anggaran dan keuangan 

pelaksanaan urusan bidang kesehatan; 

6. menyiapkan bahan dan melaksanakan serta mengoordinasikan proses 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan urusan bidang kesehatan; 

7. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

8. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 
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9. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

10. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

11. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

12. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

13. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja 

pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut;  

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

bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

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

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

16. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya; dan 

17. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Subbagian Kesehatan, membawahkan JFU. 

B. Subbagian Sosial; 

Subbagian Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Sosial yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Kesejahteraan 

Sosial dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis 

operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 

Perangkat Daerah di bidang sosial. 
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1. Kepala Subbagian Sosial menyelenggarakan fungsi : 

2. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup Subbagian 

Sosial; 

3. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian 

Sosial; 

4. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan lingkup 

Subbagian Sosial; 

5. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya 

lingkup Subbagian Sosial; 

6. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan 

informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum 

dalam lingkup tugas pokok Subbagian Sosial; 

7. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta 

pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas pokok 

Subbagian Sosial;  

8. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup 

tugas pokok Subbagian Sosial;  

9. pelaksanaan layanan administrasi ketatausahaan dan dokumentasi 

Bagian; 

10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

Subbagian Sosial; dan 

11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 

di atas, Kepala  Subbagian Sosial menyelenggarakan sub tugas sebagai 

berikut: 
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1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dalam 

lingkup Subbagian Sosial; 

2. mengumpulkan dan mengolah  basis data dalam lingkup Subbagian 

Sosial sebagai  bahan penyusunan rencana kegiatan; 

3. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam 

lingkup Subbagian Sosial berdasarkan sasaran, kebijakan umum, 

strategi dan program kerja Sekretariat Daerah; 

4. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rumusan 

kebijakan teknis sebagai bahan operasionalisasi pelaksanaan urusan 

bidang sosial; 

5. menyiapkan bahan dan melaksanakan serta  mengoordinasikan proses 

penyusunan perencanaan, program kerja, anggaran dan keuangan 

pelaksanaan urusan bidang sosial; 

6. menyiapkan bahan dan melaksanakan serta mengoordinasikan proses 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan urusan bidang sosial; 

7. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

8. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

9. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

10. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

11. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 
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12. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

13. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja 

pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut;  

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

bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

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

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

16. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya; dan 

17. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Subbagian Sosial, membawahkan JFU. 

C. Subbagian Kependidikan 

Subbagian Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, 

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian 

Kesejahteraan Sosial dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan 

kebijakan dan pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang kependidikan; 

Kepala Subbagian Kependidikan menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup Subbagian 

Kependidikan; 

2. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian 

Kependidikan; 
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3. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan lingkup 

Subbagian Kependidikan; 

4. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya 

lingkup Subbagian Kependidikan; 

5. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan 

informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum 

dalam lingkup tugas pokok Subbagian Kependidikan; 

6. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta 

pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas pokok 

Subbagian Kependidikan;  

7. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup 

tugas pokok Subbagian Kependidikan;  

8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

Subbagian Kependidikan; dan 

9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Kepala  Subbagian Kependidikan menyelenggarakan sub tugas sebagai 

berikut: 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dalam 

lingkup Subbagian Kependidikan; 

2. mengumpulkan dan mengolah  basis data dalam lingkup Subbagian 

Kependidikan sebagai  bahan penyusunan rencana kegiatan; 

3. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam 

lingkup Subbagian Kependidikan berdasarkan sasaran, kebijakan 

umum, strategi dan program kerja Sekretariat Daerah; 
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4. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rumusan 

kebijakan teknis sebagai bahan operasionalisasi pelaksanaan urusan 

bidang pendidikan; 

5. menyiapkan bahan dan melaksanakan serta  mengoordinasikan proses 

penyusunan perencanaan, program kerja, anggaran dan keuangan 

pelaksanaan urusan bidang pendidikan; 

6. menyiapkan bahan dan melaksanakan serta mengoordinasikan proses 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan urusan bidang pendidikan; 

7. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

8. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

9. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

10. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

11. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

12. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

13. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja 

pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut;  

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

bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar; 
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15. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

16. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya; dan 

17. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Subbagian Kependidikan, membawahkan JFU. 

D. Bagian Barjas. 

Bagian Barjas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Kepala Bagian 

Barjas mempunyai tugas pokok membantu Asisten Perekonomian dan 

Kesejahteraan dalam penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian 

pelaksanan tugas dan fungsi, pemantauan, monitoring dan evaluasi program 

kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber 

daya pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pengembangan sumber daya 

manusia, pelayanan pengadaan jasa konstruksi, pengadaan barang, jasa 

konsultansi dan jasa lainnya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian Barjas 

menyelenggarakan fungsi : 

1. penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional 

pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pengembangan sumber 

daya manusia, pelayanan pengadaan jasa konstruksi, pengadaan 

barang, jasa konsultansi dan jasa lainnya; 

2. penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan 

administrasi dan pengembangan sumber daya manusia, pelayanan 

pengadaan jasa konstruksi, pengadaan barang, jasa konsultansi dan 

jasa lainnya; 
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3. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta 

petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi dan 

pengembangan sumber daya manusia, pelayanan pengadaan jasa 

konstruksi, pengadaan barang, jasa konsultansi dan jasa lainnya; 

4. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum 

lingkup Bagian Barjas yang meliputi administrasi dan pengembangan 

sumber daya manusia, pelayanan pengadaan jasa konstruksi, 

pengadaan barang, jasa konsultansi dan jasa lainnya; 

5. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan 

administrasi dan pengembangan sumber daya manusia, pelayanan 

pengadaan jasa konstruksi, pengadaan barang, jasa konsultansi dan 

jasa lainnya yang dilaksanakan Perangkat Daerah; 

6. penyelenggaraan pembinaan administrasi pelaksanaan pengelolaan 

administrasi dan pengembangan sumber daya manusia, pelayanan 

pengadaan jasa konstruksi, pengadaan barang, jasa konsultansi dan 

jasa lainnya; 

7. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem 

pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian Barjas 

yang meliputi administrasi dan pengembangan sumber daya manusia, 

pelayanan pengadaan jasa konstruksi, pengadaan barang, jasa 

konsultansi dan jasa lainnya; 

8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 

di atas,  Kepala Bagian Barjas menyelenggarakan sub tugas sebagai berikut: 
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1. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Bagian 

Barjas berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program 

kerja Sekretariat Daerah serta kondisi dinamis masyarakat; 

2. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan Bagian 

Barjas; 

3. menyelenggarakan kegiatan teknis lingkup Bagian Barjas; 

4. menyelenggarakan perumusan penyusunan kebijakan teknis sebagai 

bahan operasionalisasi pelaksanaan pengelolaan administrasi dan 

pengembangan sumber daya manusia, pelayanan pengadaan jasa 

konstruksi, pengadaan barang, jasa konsultansi dan jasa lainnya; 

5. menyelenggarakan dan mengoordinasikan proses perencanaan, 

pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pengembangan sumber 

daya manusia, pelayanan pengadaan jasa konstruksi, pengadaan 

barang, jasa konsultansi dan jasa lainnya pada Perangkat Daerah; 

6. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bagian Barjas; 

7. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

8. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

9. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas; 

10. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

11. menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bagian Barjas untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

12. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 
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13. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata 

naskah dinas yang berlaku; 

14. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

15. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bagian Barjas secara 

lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada 

pimpinan; 

16. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya;dan 

17. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya 

Kepala Bagian Barjas, membawahkan: 

A. Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian. Kepala Subbagian Administrasi dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Bagian Barjas dalam merencanakan, 

melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan 

penyusunan kebijakan pelayanan administrasi dan pengembangan sumber 

daya manusia dan pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang administrasi 

dan pengembangan sumber daya manusia. 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Administrasi dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup Subbagian 

Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
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2. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian 

Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

3. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan lingkup 

Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

4. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya 

lingkup Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia; 

5. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan 

informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum 

dalam lingkup tugas pokok Subbagian Administrasi dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

6. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta 

pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas pokok 

Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  

7. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup 

tugas pokok Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia;  

8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

dan 

9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Kepala  Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia menyelenggarakan sub tugas sebagai berikut: 
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1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dalam 

lingkup Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia; 

2. mengumpulkan dan mengolah  basis data dalam lingkup Subbagian 

Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai  

bahan penyusunan rencana kegiatan; 

3. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam 

lingkup Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program 

kerja Sekretariat Daerah; 

4. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

5. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

6. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

7. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

8. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

9. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

10. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja 

pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut;  

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

bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar; 
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12. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

13. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya; dan 

14. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia, membawahkan JFU. 

 

B. Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi; 

Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian. Kepala Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Barjas dalam merencanakan, 

melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan 

penyusunan kebijakan pelayanan pengadaan jasa konstruksi dan 

pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang pengadaan jasa konstruksi; 

Kepala Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan 

fungsi: 

1. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup Subbagian 

Pengadaan Jasa Konstruksi; 

2. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian 

Pengadaan Jasa Konstruksi; 

3. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan lingkup 

Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi; 

4. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya 

lingkup Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi; 
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5. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan 

informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum 

dalam lingkup tugas pokok Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi; 

6. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta 

pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas pokok 

Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi;  

7. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup 

tugas pokok Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi;  

8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi; dan 

9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Kepala  Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan sub 

tugas sebagai berikut: 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dalam 

lingkup Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi; 

2. mengumpulkan dan mengolah  basis data dalam lingkup Subbagian 

Pengadaan Jasa Konstruksi sebagai  bahan penyusunan rencana 

kegiatan; 

3. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam 

lingkup Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi berdasarkan sasaran, 

kebijakan umum, strategi dan program kerja Sekretariat Daerah; 

4. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

5. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 
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6. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

7. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

8. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

9. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

10. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja 

pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut;  

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

bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

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

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

13. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya; dan 

14. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi, membawahkan JFU. 

 

C. Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya. 

Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya 

dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian. Kepala Subbagian Pengadaan 

Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Bagian Barjas dalam merencanakan, 
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melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan 

penyusunan kebijakan pelayanan pengadaan barang, jasa konsultansi dan 

jasa lainnya dan pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang pengadaan 

barang, jasa konsultansi dan jasa lainnya 

Kepala Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa 

Lainnya menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup Subbagian 

Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya; 

2. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian 

Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya; 

3. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan lingkup 

Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya; 

4. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya 

lingkup Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa 

Lainnya; 

5. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan 

informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum 

dalam lingkup tugas pokok Subbagian Pengadaan Barang, Jasa 

Konsultansi dan Jasa Lainnya; 

6. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta 

pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas pokok 

Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya;  

7. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup 

tugas pokok Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa 

Lainnya;  
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8. pelaksanaan layanan administrasi ketatausahaan dan dokumentasi 

Bagian; 

9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya; 

dan 

10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Kepala  Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa 

Lainnya menyelenggarakan sub tugas sebagai berikut: 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dalam 

lingkup Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa 

Lainnya; 

2. mengumpulkan dan mengolah  basis data dalam lingkup Subbagian 

Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya sebagai  bahan 

penyusunan rencana kegiatan; 

3. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam 

lingkup Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa 

Lainnya berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program 

kerja Sekretariat Daerah; 

4. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

5. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

6. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

7. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 
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8. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

9. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

10. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja 

pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut;  

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

bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

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

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

13. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya; dan 

14. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa 

Lainnya, membawahkan JFU. 

 

2.2.3 Asisten Administrasi; 

Asisten Administrasi dipimpin oleh seorang Asisten. Asisten 

Administrasi mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam 

perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pengoordinasian 

administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelayanan 

administrasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan umum dalam lingkup 

Asisten Administrasi yang meliputi pembinaan organisasi dan 

ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, tata usaha pimpinan, 
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dukungan penyelenggaraan pengendalian dan program pemerintahan daerah 

serta pengoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi, 

informatika dan kehumasan serta unsur penunjang bidang kepegawaian, 

pendidikan dan pelatihan, keuangan dan fungsi pengawasan. 

Asisten Administrasi menyelenggarakan fungsi : 

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan program di bidang 

pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan dan 

keprotokolan, tata usaha pimpinan, dukungan penyelenggaraan 

pengendalian dan program pemerintahan daerah; 

2. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan program urusan 

pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan kehumasan serta 

unsur penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, 

keuangan dan fungsi pengawasan; 

3. penyelenggaraan evaluasi program urusan pemerintahan bidang 

komunikasi, informatika dan kehumasan serta unsur penunjang 

bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan fungsi 

pengawasan; 

4. penyelenggaraan pembinaan administrasi di bidang pembinaan 

organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, tata 

usaha pimpinan, dukungan penyelenggaraan pengendalian dan 

program pemerintahan daerah; dan 

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

Asisten Administrasi menyelenggarakan sub tugas sebagai berikut: 

1. menyelenggarakan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan  kebijakan  umum 
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daerah yang meliputi pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, 

kehumasan dan keprotokolan, tata usaha pimpinan, dukungan 

penyelenggaraan pengendalian dan program pemerintahan daerah; 

2. menyelenggarakan pengendalian atas pelaksanaan sasaran, kebijakan, 

strategi, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang 

komunikasi, informatika dan kehumasan serta unsur penunjang 

bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan fungsi 

pengawasan; 

3. menyelenggarakan asistensi, konsultasi dan fasilitasi terhadap 

Perangkat Daerah lingkup tugas Asisten Administrasi, secara teknis 

maupun administratif untuk keserasian dan keharmonisan 

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; 

4. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

penyelenggaraan tugas dan kinerja lingkup Asisten Administrasi; 

5. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan sasaran implementasi 

dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi, 

informatika dan kehumasan serta unsur penunjang bidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan fungsi 

pengawasan; 

6. menyelengarakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan 

umum dukungan sarana dan prasarana, personil, pembiayaan dan 

sumber daya pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi, 

informatika dan kehumasan serta unsur penunjang bidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan fungsi 

pengawasan; 
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7. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas 

staf; 

8. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis 

sesuai bidang tugasnya; 

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

petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas; 

10. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan 

kualitas dan karier staf; 

11. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja 

pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

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

ditandatangani; 

13. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf dilingkup Asisten Administrasi 

untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 

14. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang 

menyangkut bidang tugas dinas;  

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

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

16. mengkoordinasikan tugas Bagian - Bagian  di lingkungan Asisten 

Administrasi; 

17. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; dan 

18. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Asisten Administrasi, membawahkan : 

A. Bagian Umum; 

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Kepala Bagian 

Umum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi dalam 

penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanan tugas dan 

fungsi, pemantauan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan 

penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya 

pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, katatausahaan, kerumahtanggaan 

dan keprotokolan; 

Kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : 

1. penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional 

pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, katatausahaan, 

kerumahtanggaan dan keprotokolan; 

2. penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, 

katatausahaan, kerumahtanggaan dan keprotokolan; 

3. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta 

petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 

pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, katatausahaan, 

kerumahtanggaan dan keprotokolan; 

4. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum 

lingkup Bagian Umum yang meliputi pelaksanaan pengelolaan 

kepegawaian, katatausahaan, kerumahtanggaan dan keprotokolan; 

5. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem 

pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup pelaksanaan 
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pengelolaan kepegawaian, katatausahaan, kerumahtanggaan dan 

keprotokolan; 

6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Kepala Bagian Umum menyelenggarakan sub tugas sebagai berikut: 

1. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Bagian 

Umum berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program 

kerja Sekretariat Daerah serta kondisi dinamis masyarakat; 

2. menyelenggarakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

dalam lingkup tugas pokok Bagian Umum; 

3. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bagian Umum dalam 

lingkup ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan 

keprotokolan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan 

program kerja sekretariat daerah;  

4. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi 

dalam pelaksanaan tugas pokok bagian umum yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan keprotokolan; 

5. menyelenggarakan fasilitasi evaluasi kinerja lingkup ketatausahaan, 

kepegawaian, kerumahtanggaan dan keprotokolan; 

6. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan 

dan keprotokolan; 

7. menyelenggarakan pembinaan teknis pelayanan ketatausahaan, 

kepegawaian, kerumahtanggaan dan keprotokolan; 

8. menyelenggarakan kegiatan teknis lingkup Bagian Umum; 

9. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bagian Umum; 
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10. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

11. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

12. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Subbagaian dalam melaksanakan 

tugas; 

13. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

14. menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bagian Umum untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

15. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

16. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata 

naskah dinas yang berlaku; 

17. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

18. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bagian Umum secara 

lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada 

pimpinan; 

19. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya;dan 

20. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Bagian Umum, membawahkan: 

1. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;  

2. Subbagian Rumah Tangga; 
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3. Subbagian Protokol; 

 

B. Bagian Komunikasi dan Informatika; 

Bagian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala 

Bagian. Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok 

membantu Asisten Administrasi dalam penyiapan perumusan kebijakan, 

pengoordinasian pelaksanan tugas dan fungsi, pemantauan, monitoring dan 

evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, 

administrasi dan sumber daya pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 

komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan 

dan pelayanan kehumasan. 

Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi : 

1. penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional 

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan 

informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan dan 

pelayanan kehumasan; 

2. penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, 

persandian, perpustakaan, kearsipan dan pelayanan kehumasan; 

3. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta 

petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi 

dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan dan 

pelayanan kehumasan; 

4. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum 

lingkup Bagian Komunikasi dan Informatika yang meliputi bidang 
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komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, 

kearsipan dan pelayanan kehumasan; 

5. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, 

persandian, perpustakaan, kearsipan dan pelayanan kehumasan; 

6. penyelenggaraan pembinaan administrasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, 

persandian, perpustakaan, kearsipan dan pelayanan kehumasan; 

7. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem 

pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian 

Komunikasi dan Informatika yang meliputi bidang komunikasi dan 

informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan dan 

pelayanan kehumasan; 

8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan sub 

tugas sebagai berikut: 

1. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Bagian 

Komunikasi dan Informatika berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, 

strategi dan program kerja Sekretariat Daerah serta kondisi dinamis 

masyarakat; 

2. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan Bagian 

Komunikasi dan Informatika; 

3. menyelenggarakan kegiatan teknis lingkup Bagian Komunikasi dan 

Informatika; 
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4. menyelenggarakan perumusan penyusunan kebijakan teknis sebagai 

bahan operasionalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 

komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, 

kearsipan dan pelayanan kehumasan; 

5. menyelenggarakan dan mengoordinasikan proses penyusunan 

perencanaan, program kerja, anggaran dan keuangan pelaksanaan 

urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, 

persandian, perpustakaan, kearsipan dan pelayanan kehumasan; 

6. menyelenggarakan dan mengoordinasikan proses perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, 

persandian, perpustakaan, kearsipan dan pelayanan kehumasan; 

7. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bagian 

Komunikasi dan Informatika; 

8. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

9. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

10. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas; 

11. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

12. menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bagian Komunikasi dan 

Informatika untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

13. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

14. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata 

naskah dinas yang berlaku; 
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15. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

16. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bagian Komunikasi dan 

Informatika secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan 

kebutuhan kepada pimpinan; 

17. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; dan 

18. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika, membawahkan: 

1. Subbagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian; 

2. Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan; 

3. Subbagian Humas.  

 

C. Bagian Program 

Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai 

tugas pokok membantu Asisten Administrasi dalam penyiapan perumusan 

kebijakan, pengoordinasian pelaksanan tugas dan fungsi, pemantauan, 

monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan 

teknis, administrasi dan sumber daya pelaksanaan penyusunan program, 

evaluasi, pelaporan, pengendalian, pengelolaan keuangan dan pelayanan 

administrasi BMD dan koordinasi pelaksanaan unsur penunjang urusan 

pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan 

fungsi pengawasan. 

Kepala Bagian Program menyelenggarakan fungsi : 
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1. penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional 

pelaksanaan penyusunan program, evaluasi, pelaporan, pengendalian, 

pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi BMD dan 

koordinasi pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan fungsi 

pengawasan; 

2. penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan penyusunan 

program, evaluasi, pelaporan, pengendalian, pengelolaan keuangan dan 

pelayanan administrasi BMD dan koordinasi pelaksanaan unsur 

penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan 

pelatihan, keuangan dan fungsi pengawasan; 

3. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta 

petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan program, evaluasi, 

pelaporan, pengendalian, pengelolaan keuangan dan pelayanan 

administrasi BMD dan koordinasi pelaksanaan unsur penunjang 

urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, 

keuangan dan fungsi pengawasan; 

4. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum 

lingkup Bagian Program yang meliputi penyusunan program, evaluasi, 

pelaporan, pengendalian, pengelolaan keuangan dan pelayanan 

administrasi BMD dan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, 

keuangan dan fungsi pengawasan; 

5. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan 

program, evaluasi, pelaporan, pengendalian, pengelolaan keuangan dan 

pelayanan administrasi BMD dan koordinasi pelaksanaan unsur 
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penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan 

pelatihan, keuangan dan fungsi pengawasan; 

6. penyelenggaraan pembinaan administrasi pelaksanaan penyusunan 

program, evaluasi, pelaporan, pengendalian, pengelolaan keuangan dan 

pelayanan administrasi BMD dan koordinasi pelaksanaan unsur 

penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan 

pelatihan, keuangan dan fungsi pengawasan; 

7. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem 

pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian Program 

yang meliputi penyusunan program, evaluasi, pelaporan, pengendalian, 

pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi BMD dan bidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan fungsi 

pengawasan; 

8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Kepala Bagian Program menyelenggarakan sub tugas sebagai berikut: 

1. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Bagian 

Program berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program 

kerja Sekretariat Daerah serta kondisi dinamis masyarakat; 

2. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan Bagian 

Program; 

3. menyelenggarakan kegiatan teknis lingkup Bagian Program; 

4. menyelenggarakan perumusan penyusunan kebijakan teknis sebagai 

bahan operasionalisasi pelaksanaan penyusunan program, evaluasi, 

pelaporan, pengendalian, pengelolaan keuangan dan pelayanan 

administrasi BMD dan koordinasi pelaksanaan unsur penunjang 
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urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, 

keuangan dan fungsi pengawasan; 

5. menyelenggarakan dan mengoordinasikan proses penyusunan 

perencanaan, program kerja, anggaran dan keuangan pelaksanaan 

penyusunan program, evaluasi, pelaporan, pengendalian, pengelolaan 

keuangan dan pelayanan administrasi BMD dan koordinasi 

pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan fungsi 

pengawasan; 

6. menyelenggarakan dan mengoordinasikan proses perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

penyusunan program, evaluasi, pelaporan, pengendalian, pengelolaan 

keuangan dan pelayanan administrasi BMD dan koordinasi 

pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan fungsi 

pengawasan; 

7. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bagian Program; 

8. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

9. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

10. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas; 

11. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

12. menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bagian Program untuk 

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

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

14. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata 

naskah dinas yang berlaku; 

15. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

16. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bagian Program secara 

lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada 

pimpinan; 

17. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya;dan 

18. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Bagian Program, membawahkan: 

1. Subbagian Program; 

2. Subbagian Keuangan dan Administrasi BMD;  

3. Subbagian Evaluasi, Pelaporan dan  Pengendalian.  

 

D. Bagian Organisasi. 

Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Kepala Bagian 

Organisasi mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi dalam 

penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanan tugas dan 

fungsi, pemantauan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan 

penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya 

pelaksanaan penataan kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, 
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pelayanan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pendayagunaan aparatur dan 

pengembangan kinerja organisasi pemerintah daerah. 

Kepala Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi : 

1. penyelenggaraan perencanaan, perumusan dan evaluasi kebijakan 

umum lingkup Bagian Organisasi yang meliputi penataan 

kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, pelayanan 

ketatalaksanaan, pelayanan publik, pendayagunaan aparatur dan 

pengembangan kinerja organisasi pemerintah daerah; 

2. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum 

lingkup Bagian Organisasi yang meliputi penataan kelembagaan, 

analisa jabatan, analisa beban kerja, pelayanan ketatalaksanaan, 

pelayanan publik, pendayagunaan aparatur dan pengembangan kinerja 

organisasi pemerintah daerah;  

3. penyelenggaraan penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam 

sistem pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian 

Organisasi meliputi penataan kelembagaan, analisa jabatan, analisa 

beban kerja, pelayanan ketatalaksanaan, pelayanan publik, 

pendayagunaan aparatur dan pengembangan kinerja organisasi 

pemerintah daerah; dan 

4. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

penataan kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, 

pelayanan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pendayagunaan 

aparatur dan pengembangan kinerja organisasi pemerintah daerah; 

5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
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Kepala Bagian Organisasi menyelenggarakan sub tugas sebagai 

berikut: 

1. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Bagian 

Organisasi berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan 

program kerja Sekretariat Daerah serta kondisi dinamis masyarakat; 

2. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan Bagian 

Organisasi; 

3. menyelenggarakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

kebijakan umum dalam lingkup bagian organisasi. 

4. menyelenggarakan pengolahan data dan informasi untuk bahan 

perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dalam lingkup 

kelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur dan 

pengembangan kinerja organisasi pemerintah daerah; 

5. menyelenggarakan asistensi, konsultasi dan fasilitasi penyusunan 

analisis jabatan, serta menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi 

penyusunan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan, evaluasi 

standar kompetensi jabatan, pedoman/standar penyelenggaraan 

kebijakan sistem ketatalaksanaan dan menyelenggarakan fasilitasi, 

monitoring serta evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem kelembagaan, 

ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur dan pengembangan kinerja 

organisasi pemerintah daerah; 

6. menyelenggarakan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) 

pemerintah daerah dan menyelenggarakan fasilitasi, monitoring serta 

evaluasi pelaksanaannya dan penyusunan pedoman standarisasi 

operasional, prosedur serta standarisasi pelayanan; 
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7. menyelenggarakan penyusunan tugas pokok fungsi dan tata kerja 

organisasi perangkat daerah serta menyelenggarakan pembinaan 

teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaannya sebagai bahan 

pertimbangan kebijakan peningkatan kinerja organisasi perangkat 

daerah; 

8. menyelenggarakan evaluasi dan penataan kelembagaan berdasarkan 

norma, standar, pedoman dan kriteria penyempurnaan organisasi 

perangkat daerah;  

9. menyelenggarakan penyusunan pedoman/standar penyelenggaraan 

tata naskah dinas, tatalaksana pakaian dinas serta menyelenggarakan 

fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;  

10. menyelenggarakan penyusunan pedoman/standar penyelenggaraan 

survai kepuasan masyarakat serta menyelenggarakan monitoring, 

penilaian mutu pelayanan publik dan pengukuran indeks kepuasan 

masyarakat sebagai bahan pertimbangan penyempurnaan kebijakan 

sistem pelayanan pemerintah daerah; 

11. menyelenggarakan fasilitasi penyusunan pedoman perencanaan 

kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi pelaporan dan pencapaian 

kinerja organisasi perangkat daerah serta fasilitasi penyelenggaraan 

sistem akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah dan desain 

kebijakan peningkatan kinerja/penyempurnaan birokrasi pemerintah 

daerah; 

12. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan etos dan etika kerja, pola 

pikir, budaya kerja dan budaya organisasi; 

13. menyelenggarakan perumusan penyusunan kebijakan teknis sebagai 

bahan operasionalisasi pelaksanaan penataan kelembagaan, analisa 
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jabatan, analisa beban kerja, pelayanan ketatalaksanaan, pelayanan 

publik, pendayagunaan aparatur dan pengembangan kinerja organisasi 

pemerintah daerah yang dilaksanakan Perangkat Daerah; 

14. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bagian 

Organisasi; 

15. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

16. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

17. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas; 

18. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

19. menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bagian Organisasi untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

20. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

21. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata 

naskah dinas yang berlaku; 

22. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

23. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bagian Organisasi 

secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada 

pimpinan; 

24. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya;dan 
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25. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Bagian Organisasi, membawahkan: 

1. Subbagian Kelembagaan; 

2. Subbagian Ketatalaksanaan; 

3. Subbagian Pendayagunaan Aparatur. 

 

2.2.4 Staf Ahli; 

Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan 

secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Staf Ahli yang 

dimaksud diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan. Pengangkatan dan 

pemberhentian Staf Ahli merupakan kewenangan Bupati. Staf Ahli bertugas 

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai 

keahliannya; 

Staf Ahli terdiri dari : 

A. Hukum, Politik dan Pemerintahan; 

Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan dipimpin oleh 

seorang Staf Ahli. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan 

mempunyai tugas pokok memberikan pengkajian dan penelaahan, 

melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, memberikan saran dan 

pertimbangan kepada Bupati, melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang 

berkaitan dengan bidang hukum, politik dan pemerintahan. 

Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan menyelenggarakan 

fungsi : 

1. pengkajian dan penelaahan permasalahan hukum dalam semua bidang 

yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Daerah; 
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2. pengkajian dan penelaahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

urusan pemerintahan bidang hukum, politik dan pemerintahan; 

3. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah di bidang hukum, 

politik dan pemerintahan; 

4. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang hukum, 

politik dan pemerintahan guna menetapkan kebijakan pemerintah;dan 

5. pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang hukum, politik dan 

pemerintahan. 

B. Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan; dan 

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan dipimpin oleh 

seorang Staf Ahli. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan 

mempunyai tugas pokok memberikan pengkajian dan penelaahan, 

melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, memberikan saran dan 

pertimbangan kepada Bupati, melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang 

berkaitan dengan bidang ekonomi, pembangunan, dan keuangan. 

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan 

menyelenggarakan fungsi : 

1. pengkajian dan penelaahan bidang ekonomi, pembangunan, dan 

keuangan dalam semua bidang yang menjadi urusan wajib dan urusan 

pilihan Pemerintah Daerah; 

2. pengkajian dan penelaahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

urusan pemerintahan bidang ekonomi, pembangunan, dan keuangan; 

3. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah di bidang ekonomi, 

pembangunan, dan keuangan; 
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4. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang ekonomi, 

pembangunan, dan keuangan guna menetapkan kebijakan 

pemerintah;dan 

5. pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang ekonomi, pembangunan, 

dan keuangan. 

 

C. Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dipimpin 

oleh seorang Staf Ahli. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya 

Manusia mempunyai tugas pokok memberikan pengkajian dan penelaahan, 

melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, memberikan saran dan 

pertimbangan kepada Bupati, melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang 

berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. 

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 

menyelenggarakan fungsi : 

1. pengkajian dan penelaahan bidang kemasyarakatan dan sumber daya 

manusia dalam semua bidang yang menjadi urusan wajib dan urusan 

pilihan Pemerintah Daerah; 

2. pengkajian dan penelaahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

urusan pemerintahan bidang kemasyarakatan dan sumber daya 

manusia; 

3. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah di bidang 

kemasyarakatan dan sumber daya manusia; 

4. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang 

kemasyarakatan dan sumber daya manusia guna menetapkan 

kebijakan pemerintah;dan 
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5. pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang kemasyarakatan dan 

sumber daya manusia. 

 

2.2.5 Jabatan Fungsional. 

Pengaturan pembentukan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional 

ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang 

berlaku.  

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian kegiatan Sekretariat Daerah secara profesional berdasarkan disiplin 

ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam 

melaksanakan tugas pokoknya Kelompok Jabatan Fungsional 

bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. 

Kelompok Jabatan Fungsional sejumlah PNS dalam jenjang  jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 

keahliannya. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dapat dikoordinasikan oleh 

seorang tenaga fungsional senior dan ditunjuk diantara tenaga fungsional 

yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah. Jumlah Jabatan Fungsional 

ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang 

Jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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2.3 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH 

Sumber daya manusia yang pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bandung adalah sebagai berikut  : 

Tabel 2.1 
Kondisi Personil berdasarkan Golongan  

No Tingkat Golongan Jumlah 

1 Golongan IV   23     Orang 

2 Golongan III  99     Orang 

3 Golongan II  92     Orang 

4 Golongan I  21     Orang 

Jumlah 235    Orang 

  

Berdasarkan table tersebut, personil Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bandung dengan golongan IV sebanyak 23 orang (9.7%), golongan III 

sebanyak 99 orang (42.1%), Golongan II sebanyak 92 orang (39.1%), dan 

golongan I sebanyak 21 orang (8.9%).  

 
Tabel 2.2 

Kondisi Personil berdasarkan Tingkat Pendidikan  

No Tingkat Golongan Jumlah 

1 S2      36     Orang 

2 S1    80     Orang 

3 D4      7     Orang 

4 D3      8     Orang 

5 SLTA    73     Orang 

6 SLTP    16     Orang 

7 SD    15     Orang 

Jumlah 235   Orang 

 

Berdasarkan table di atas, tingkat pendidikan personil Sekretariat 

Daerah Kabupaten Bandung yaitu: tingkat pendidikan S2 sebanyak 36 orang 
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(15.3%), tingkat pendidikan S1 sebanyak 80 orang (34%), tingkat pendidikan 

D4 sebanyak 7 orang (3%), tingkat pendidikan D3 sebanyak 8 orang (3.4%), 

tingkat pendidikan SLTA sebanyak 73 orang (31%), tingkat pendidikan SLTP 

sebanyak 16 orang (6.8%), dan tingkat pendidikan SD sebanyak 15 orang 

(6.4%).  

Tabel 2.3 

Kondisi Personil berdasarkan Pendidikan Struktural 

No Tingkat Golongan Jumlah 

1 Adum/DiklatpimIV/Spada  33   Orang 

2 Adumla/Spala    -   Orang 

3 Spama/Diklatpim III/Spadya    10   Orang 

4 Diklatpim II/Spamen    9   Orang 

Jumlah 53  Orang 

 

Berdasarkan table di atas, kondisi personil Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bandung berdasarkan pendidikan structural adalah: 

Adum/DiklatpimIV/Spada sebanyak 33 orang, Spama/Diklatpim III/Spadya 

sebanyak 10 orang, dan Diklatpim II/Spamen sebanyak 9 orang.  

 
 

Tabel 2.4 
Keberadaan Personil Non PNS  

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 TKK   

 - Sarjana (S-1) 1 orang 

 - SLTA 3 orang 

2 Pekerja Harian Lepas (PHL)     

 - S1      3     Orang 

 - SLTA/STM    44     Orang 
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 - SLTP    18     Orang 

 - SD    13     Orang 

Jumlah     78     Orang 

 

Berdasarkan table di atas, kondisi personil Non PNS Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bandung adalah TKK 4 orang dengan tingkat pendidikan SLTA 

sebanyak 3 orang dan tingkat pendidikan sarjana 1 orang. Pekerja Harian 

Lepas (PHL) sebanyak 78 orang dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 3 

orang, tingkat pendidikan SLTA/STM sebanyak 44 orang, tingkat pendidikan 

SLTP sebanyak 18 orang dan tingkat pendidikan SD sebanyak 13 orang. 

 

2.4 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 

BANDUNG 

Kinerja pelayanan secretariat daerah berdasarkan tugas pokok dan 

fungsi dapat dibagi kedalam tiga peran utama, yaitu: 

1. Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan 

Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani Sekretariat 

Daerah merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan 

merumuskan 

kebijakan pembangunan daerah, administrasi pemerintahan, 

kemasyarakatan, 

pengelolaan sumber daya aparatur,keuangan, sarana/prasarana 

pemerintah 

daerah yang diimplementasikan ke dalam rencana strategis sekretariat 

daerah.    

2. Pelayanan sebagai coordinator pembangunan daerah 
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Pelayanan sebagai koordinator perumusan kebijakan pembangunan 

daerah, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai peran 

koordinatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 

perencanaan pembangunan daerah 

3. Pelayanan Administrasi 

Sekretariat Daerah melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan, 

serta penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam 

rangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan 

administrative kepada SKPD dilingkup pemerintah daerah 

 

Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bandung sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Sekretariat 

Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 

Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 

a. pengoordinasian perumusan penyusunan kebijakan Daerah; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada 

instansi Daerah; dan 

e. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 

administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah; 

f. penyelenggaraan tugas sekretariat daerah; 

g. pembinaan teknis administratif kepada inspektorat; 
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h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 

BANDUNG 

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisa SWOT terhadap 

pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan lokasi 

pengembangan pelayanan yang dibutuhkan sekretariat daerah selama lima 

tahun mendatang. 

Dalam menghadapi tantangan dan peluang secara eksternal, 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung mengidentifikasi factor internalnya 

seperti kekuatan dan kelemahan organisasinya. Kekuatan sekretariat daerah 

adalah : 

1. Visi dan misi organisasi yang jelas; 

2. Adanya dukungan dana yang cukup; 

3. SDM yang cukup memadai dari segi jumlah (kuantitas) 

4. Struktur organisasi yang jelas; 

5. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan. 

Sedangkan kelemahan yang ada di sekretariat daerah adalah : 

1. Sarana dan prasarana masih kurang memadai untuk menunjang 

pelaksanaan tugas; 

2. Masih terdapat tumpang tindih tupoksi beberapa bagian dengan 

dinas/badan/unit satuan kerja; 

3. Masih kurangnya koordinasi pada tingkat antar bagian; 

4. Padatnya volume pekerjaan dan beban kerja yang tidak seimbang 

5. Penurunan disiplin dan inovasi 
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6. Kesulitan dalam pengawasan pegawai 

2.5.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan 

Munculnya peluang diberbagai sektor akan menjadi suatu tantangan 

yang dihadapi dan dijawab dalam pengembangan pelayanan sekretariat 

daerah, meliputi: 

1. Krisis keuangan global 

2. Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi data untuk 

memberikan informasi program pembangunan Pemerintah Kabupaten 

3. Krisis multi dimensi dalam masyarakat 

4. Karakter masyarakat yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi 

atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang radikal progresif 

5. Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai 

untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh 

sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) 

 

2.5.2 Peluang Pengembangan Pelayanan 

Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan,maka peluang yang 

dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan 

secretariat daerah, meliputi: 

1. Adanya pelimpahan urusan kepada pemerintah daerah 

2. Dukungan lokasi kabupaten Bandung yang strategis bagi 

pengembangan sektor transportasi, pariwisata, perdagangan dan 

pendidikan serta jasa lainnya; 

3. Berkembangnya sarana komunikasi global memberikan peluang dalam 

promosi potensi dan produk unggulan daerah; 
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4. Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian 

informasi yang cepat dan tepat; 

5. Dukungan serta partisipasi peran masyarakat dalam iklim usaha 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 
 

Analisa isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung yang 

membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Sekretariat 

Daerah Kabupaten Bandung di 5 tahun ke depan berdasarkan: 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan  

1. Akuntabilitas kinerja Kabupaten Bandung masih dalam kategori CC  

2. Perlunya Rumusan kebijakan yang difasilitasi penyusunannya oleh 

sekretariat daerah memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang 

tepat serta mengandung aspek-aspek regulasi yang jelas, pasti dan 

adil serta dapat dilaksanakan melalui koordinasi yang sinergis antara 

unit-unit kerja pemerintah daerah secara efisien dan efektif 

3. Belum optimalnya perencanaan strategis tingkat SKPD 

4. Belum optimalnya koordinasi pelaporan serta evaluasi/monitoring 

APBN/APBD pada tingkatan instansi vertikal dan daerah 

5. Kurangnya kerjasama dalam lingkup SKPD dan lintas sektoral 

sehingga 

mempengaruhi koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah 

6. Adanya ketidakmerataan beban kerja antar SKPD 

7. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan 

program/kegiatan belum berjalan optimal 

8. Belum sepenuhnya dokumen perencanaan sebagai acuan mekanisme 

penganggaran program/kegiatan  

9. Masih kurangnya partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat 

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 
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10. Permasalahan asset barang agar tertib administrasi 

11. Belum optimalnya dokumentasi informasi daerah yang bermutu dan 

tertata 

12. Jumlah persetujuan (MOU) kerjasama antar daerah, baik dengan 

pemerintah daerah dan dunia usaha masih terbatas 

13. Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap sektor usaha 

kecil, menengah dan koperasi serta perdagangan dan industri, seperti 

: (1) Terbatasnya kepemilikan modal atau fasilitas pinjaman dengan 

suku bunga rendah dari lembaga perbankkan. (2) Rendahnya 

kualitas SDM, kualitas produk yang belum memenuhi standart serta 

keterbatasan alat produksi para pengelola industri kecil. (3) 

Lemahnya inovasi atas produk lokal kreatif. (4) Pola kemitraan antara 

pengusaha besar dan pengusaha kecil / menengah belum optimal 

14. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran SKPD mengenai tata kelola 

kearsipan 

15. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor yang menunjang 

pelaksanaan tugas 

16. Keterbatasan ketersediaan data dan informasi yang menunjang 

pengambilan keputusan 

17. Peningkatan kualitas dan validitas data statistik yang baik dalam 

penyusunan kebijakan pembangunan daerah 

18. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata 

19. Etos dan disiplin kerja sumber daya aparatur yang efisien, efektif 

belum membudaya 

Faktor internal dan factor eksternal merupakan faktor yang 

mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah. Faktor internal antara lain :  
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1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan 

tugas dan belum sesuai dengan beban kerja. 

2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah 

mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.  

3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan 

kinerja.  

4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam 

suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien.  

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi pelayanan 

Sekretariat daerah Kabupaten Bandung adalah : 

1. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat 

menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat 

sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah 

3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional 

dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah 

4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan 

oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan 

pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di 

daerah berbeda-beda 

 

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

Daerah  

Dengan kondisi masyarakat Kabupaten Bandung saat ini, pemerintah 

khususnya Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung yang merupakan salah 

satu Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai koordinator dan sebagai pusat 
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informasi administratif bagi kebijakan kepala Daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, maka dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan Visi 

dan Misi yang sudah dicanangkan oleh Kepala daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. Adapun Visi Kabupaten Bandung 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” 

 

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut : 

Maju : Kondisi Kabupaten Bandung yang unggul yang didukung oleh sumber 

daya manusia yang memiliki intelektualitas tinggi, memiliki moral yang baik, 

kreatif, dan inovatif sehingga membentuk masyarakat yang produktif serta 

dikung oleh kondisi lingkungan yang lestari yang dapat mendukung 

terselenggaranya berbagai aktivitas yang sejalan untuk mencapai kemajuan 

daerah. 

Mandiri: Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu memenuhi 

kebutuhan sendiri, untuk lebih maju serta mampu mewujudkan kehidupan 

yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju, dengan 

mengandalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki 

Berdayasaing : Kondisi Kabupaten Bandung yang didukung oleh 

perekonomian yang kompetitif melalui pengembanga ekonomi kreatif dan 

pembangunan infrastruktur penunjang dengan ditunjang oleh kondisi 

masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menempatkan diri unggul 

dalam kontek sektoral, mampu membuka diri terhadap tindak inovatif untuk 
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memperoleh keuntungan dari persaingan, baik pada tingkat regional, nasional 

dan internasional 

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Kondisi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dilakukan secara bersama- sama 

antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta, dan bertanggungjawab, dengan 

menjaga sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif diantara tiga dominan 

utama yaitu pemerintah, swasta dan masayrakat, dengan mempertimbangkan 

efisiensi, efektivitas, partisipatif yang berlandaskan hukum, menjunjung 

tinggi keadilan, demokrasi, transparan, responsif serta berorientasi pada 

konsensus, kesetaraan dan akuntabel 

Sinergi Pembangunan Pedesaan: Kondisi pelaksanaan pembangunan 

pembangunan perdesaan di Kabupaten Bandung yang melibatkan 

seluruh pemangku kepentingan dan menyeluruh dalam berbagai aspek 

pembangunan, dengan memperhatikan peningkatkan kualitas SDM 

kelembagaan perdesaan, peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan, 

penyediaan sistem transportasi perdesaan yang memadai, peningkatan 

produk pertanian yang berdaya saing, pemenuhan kebutuhan pangan 

masyarakat serta pemberdayaan masyarakat perdesaan 

Religius: Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki 

nilai- nilai, norma, semangat dan kaidah agama, yang harus menjiwai, 

mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan, 

termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pemangunan, 

dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama. 

Kultural: Kondisi masyarakat Kabupaten Bandun yang memiliki nilai- nilai 

budaya sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus 

tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta 
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menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan sosial. Pengembangan 

budaya sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas 

kehidupan masayrakat secara proporsional. 

Berwawasan Lingkungan: Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung memiliki 

pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan 

kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis 

lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan 

kualitas lingkungan, harus menjadi acuan utama segala aktivitas 

pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan 

berkelanjutan 

 Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan 

memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, 

serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi: 

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan 

2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan 

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata 

ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan 

4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

5. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan 

kompetitif 

6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup 

7. Meningkatkan Kemandirian Desa 

8. Meningkatkan reformasi birokrasi 

9. Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban Wilayah 
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Berdasarkan misi tersebut diatas, misi yang cocok dengan Tugas Pokok 

dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, adalah visi ke 8: 

“Meningkatkan reformasi birokrasi”. 

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, untuk mencapai  target kinerja Visi 

dan Misi diatas pada sasaran jangka menengah daerah maka strategis 

menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. 

Untuk mendapatkan program prioritas yang inheren dibutuhkan kebijakan 

umum. Adapun kebijakan umum yang sesuai dengan kebijakan RPJMD 

Pemerintah kabupaten Bandung, yaitu: 

1 Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur 

pemerintah;  

2 Peningkatan jumlah aparatur yang memiliki jabatan fungsional APIP;  

3 Penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah;  

4 Penataan Kelembagaan;  

5 Penyusunan data potensi wilayah kecamatan;  

6 Optimalisasi penataan arsip daerah melalui peingkatan kapasitas SDM 

pengelola arsip daerah serta peningkatan kualitas infrastruktur 

kearsipan;  

7 Peningkatan penyampaian informasi kinerja pemerintah melalui media 

diseminasi informasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 

Kominfo ;  

8 Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan;  

9 Penyelenggaraan survei kepuasan masayrakat;  

10 Penyelenggaraan Layanan Jaringan Komunikasi Data di Lingkungan 

Pemkab Bandung;  
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11 Penyediaan Aplikasi Penunjang E-Government;  

12 Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK);  

13 Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan 

retribusi;  

14 Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung peningkatan 

pendapatan daerah;  

15 Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan regulasi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah;  

16 Mengoptimlakan kesesuai program yang direncanakan dengan yang 

dianggarkan.  

 

3.3 Telaah Renstra Kementrian Sekretariat Negara   

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mpertimbangkan 

rencana di tingkat Kabupaten saja melainkan juga harus 

mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan 

provinsi maupun pemerintah pusat. Adapun Sasaran Strategis dalam 

Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara 2010-2014 adalah: 

1. Terwujudanya kelancaran tugas Presiden dan Wakil Presiden 

dalam perumusan dan pengambilan kebijakan 

2. Terjaminnya kelancaran dukungan administrasi kepada Presiden 

dan Wakil Presiden 

3. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan 

keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden 

Menelaah Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara ditataran 

pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang juga memiliki 
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peranan dalam membantu Bupati dalam melaksanakan tugas 

penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana 

serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang tertetuang dalam fungsinya sebagai Penyusunan 

kebijakan Pemerintahan Daerah; Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas 

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; Pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah; Pembinaan 

administrasi dan Aparatur pemerintahan Daerah 

 

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah  

Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, 

nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan 

lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf 

nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi 

perencanaan tata ruang.  

RTRW Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

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

memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Bandung, agar ruang 

tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan 

permasalahan di kemudian hari. Lingkungan hidup merupakan isu yang 

mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas 

manusia Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel di 

bawah ini : 
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Tabel 3.1 
Permasalahan Pelayanan Yang Menanangani Urusan Penunjang 

Pemerintahan (Perencanaan) Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan 

Penanganannya. 
 

No. 

Rencana Tata 
Ruang Wilayah 

terkait Tugas dan 
Fungsi PD yang 
menanangani 

urusan penunjang 
pemerintahan 
(perencanaan) 

Permasalahan 
Pelayanan PD yang 

menanangani 
urusan penunjang 

pemerintahan 
(perencanaan) 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1. Sosialisasi RTRW Belum 
dilaksanakan 
secara rutin dan 
menyeluruh  

Anggaran dan 
mekanisme 

 Undang-Undang 
No 26 
Tahun2007 
Tentang 
Penataan Ruang 

2. Pelayanan data 
dan informasi peta 

Belum optimalnya 
sistem 
Penginformasian 
Data dan Peta 

Anggaran dan 
SDM 

- Undang-Undang 

No 26 

Tahun2007 

Tentang 

Penataan Ruang 

- Undang-Undang 

No 14 Tahun 

2008 Tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

3. Pengendalian 
Penataan ruang 

BKPRD (Badan 
Koordinasi 
Penataan Ruang 
Daerah) belum 
optimal 
dilaksanakan 

Peraturan 
perundangan 
kepala daerah 
belum direvisi 

Undang-Undang 
No 26 
Tahun2007 
Tentang 
Penataan Ruang 

4. Evaluasi 
pemanfaatan 
ruang 

Belum 
dilaksanakan 
secara optimal 
masih bersifat 
parsial 

Anggaran , 
SDM  dan 
Mekanisme 
(SOP) 

Undang-Undang 
No 26 
Tahun2007 
Tentang 
Penataan Ruang 

 

3.5 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis  

Secara substansial, KLHS merupakan suatu upaya sistematis dan logis 

dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan 

melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan. hal 

tersebut sesuai dengan UU No. 32/2009: Pembangunan yang berkelanjutan 
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adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan 

hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam pembangunan untuk menjamin 

keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, 

dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan.  

Penetapan 3 (tiga) prasyarat pokok yang harus dipenuhi dalam proses 

pembangunan, yaitu : (1) Kelayakan Ekonomi, (2) Aseptasi Sosial, dan (3) 

Keberlanjutan Lingkungan merupakan amanat UUD Tahun 1945, 

menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak 

azasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia. 

Sehubungan dengan hal tersebut menjadi keharusan bahwa Rencana 

Pembangunan menerapkan Pembangunan Berkelanjutan dengan menetapkan 

3 (tiga) prasyarat pokok seperti tersebut di atas dengan sudah 

memperhitungkan dampak-dampak yang akan terjadi dalam 

perencanaannya. 

Penyusunan Kualitas Lingkungan Hidup Strategis Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Bandung 

Tahun 2016-2020 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

yang tujuannya adalah menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan 

harus menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau 

kebijakan rencana, dan/atau program, dalam hal ini RPJMD Kabupaten 

Bandung Tahun 2016-2020, melalui salah satu instrument pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu KLHS tersebut yang 

selanjutnya harus di jabarkan di dalam Dokumen Renstra.  
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3.6 Penentuan Isu- isu Strategis 

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu 

dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat 

sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk 

itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif 

sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.  

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil 

telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Setda Kabupaten 

Bandung yaitu : 

1. Belum optimalnya  pengkoordinasian internal maupun eksternal terkait 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah 

2. Masih minimnya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

Daerah baik Pemerintahan maupun Pembangunan Daerah; 

3. Belum sepenuhnya dokumen perencanaan dipedomani dalam 

mekanisme penganggaran program/kegiatan  

4. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor yang menunjang 

pelaksanaan tugas 

5. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan 

keputusan 

6. Belum meratanya Kompetensi, distribusi, etos dan disiplin kerja sumber 

daya aparatur. 
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BAB IV 

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

4.1  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bandung 

Dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang 

diperlukan perumusan kondisi terideal yang diinginkan organisasi yang 

dituangkan dalam suatu visi. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi 

ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan 

kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan 

(gap) antara kondisi saat ini dan masa 

depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan melampaui realitas sekarang. 

Visi merupakan komitmen dan upaya merancang dan mengelola 

perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan 

pada realita, bukan pikiran berandai-andai (wishfull thinking), tetapi 

dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan 

memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang 

diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. 

Visi organisasi dijabarkan dalam bentuk misi organisasi. Misi 

merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan 

berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.   
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Untuk dapat mewujudkan Misi tersebut maka harus ditunjang 

dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bandung.  

Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung: Meningkatkan 

kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggaraan pelayanan publik  

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung adalah: 

1. Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah 

daerah 

2. Terwujudnya regulasi penyelengaraan pemerintahan daerah 

3. Meningkatnya kualitas penataan kebijakan terkait bidang 

perekonomian 

4. Meningkatnya kualitas penataan kebijakan terkait di bidang 

kesejahteraan sosial 

5. Meningkatnya kualitas penataan kebijakan barang dan jasa 

6. Meningkatnya penataan organisasi dan tata kelola birokrasi 

pemerintah daerah 

7. Meningkatnya kemudahan informasi kebijakan dan pelayanan 

public 
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Tabel. 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 
Sekretariat Daerah  Kabupaten Bandung Sebelum Review 

 

Misi Tujuan Sasaran Strategis  

Meninkatkan 
reformasi 
birokrasi 

Meningkatkan kinerja 
aparatur dan kelembagaan 
penyelenggaraan pelayanan 
public 

1 Terwujudnya tertib administrasi 

penyelenggaraan pemerintah daerah 

2 Terwujudnya regulasi 

penyelenggaraan pemerintah daerah 

3 Meningkatnya kualitas penataan 

kebijakan terkait bidang 

perekonomian 

4 Meningkatnya kualitas penataan 

kebijakan terkait di bidang 

kesejahteraan sosial 

5 Meningkatnya kualitas penataan 

kebijakan barang dan jasa 

6 Meningkatnya penataan organisasi 

dan tata kelola birokrasi pemerintah 

daerah 

7 Meningkatnya kemudahan informasi 
kebijakan dan pelayanan publik 

 

Setelah dilaksanakan kajian internal terhadap Tujuan, Sasaran dan 

indikator Sekretariat Daearah Kabupaten Bandung, dalam optimalisasi 

pencapaian tujuan organisasi,  selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka 

di tetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut : 
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Tabel. 4.2 

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja   

Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah   

Perubahan Kabupaten Bandung Setelah Perubahan 

        
Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator  Kinerja 

Sebelum 
Perubahan 

Setelah 
Perubahan 

Sebelum 
Perubahan 

Setelah 
Perubahan 

Sebelum 
Perubahan  

 Setelah 
Perubahan 

Sebelum 
Perubahan  

Setelah 
Perubahan  

1. 2. 4. 5. 

 
Meninkatkan 
reformasi 
birokrasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Meninkatkan 
reformasi 
birokrasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
Meningkatkan 
kinerja aparatur 
dan 
kelembagaan 
penyelenggaraan 
pelayanan public 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Meningkatkan 
kinerja aparatur 
dan 
kelembagaan 
penyelenggaraan 
pelayanan public 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Terwujudnya 
tertib administrasi 
penyelenggaraan 
pemerintah daerah 

 
 
Meningkatkan 
Efekrifitas 
Penyelenggara
an Pemerintah 
Daerah 
 
 
 
 
 
  
  

  

1. Indeks 
Kepatuhan 
Standar 
Pelayanan 
Publik 

2. Terwujudnya 
regulasi 
penyelenggaraan 
pemerintah daerah 
 

  
2. Nilai survey  

Kepuasan 
Masyarakat 

3. Meningkatnya 
kualitas penataan 
kebijakan terkait 
bidang 
perekonomian 
 

  
3. Skor  IKK 

LPPD 

4. Meningkatnya 
kualitas penataan 
kebijakan terkait di 
bidang 
kesejahteraan 
social 
 

Meningkatkan 
Kualitas 
Pelaksanaan 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

  

1. Jumlah 
Regulasi 
Urusan 
Penyelenggaraa
n Perangkat 
Daerah 

    



RENSTRA SETDA KABUPATEN BANDUNG 
2016 – 2021 (HASIL REVIEW) 

 

 

118 

 

  
 
 

 

Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator  Kinerja 

Sebelum 
Perubahan 

Setelah 
Perubahan 

Sebelum 
Perubahan 

Setelah 
Perubahan 

Sebelum 
Perubahan  

Setelah 
Perubahan  

Sebelum 
Perubahan 

Setelah 
Perubahan 

1. 2. 4. 5. 

  
  

Meninkatkan 
reformasi 
birokrasi 
  

  
  

Meninkatkan 
reformasi 
birokrasi 
  

  
  

Meningkatkan 
kinerja aparatur 
dan 
kelembagaan 
penyelenggaraan 
pelayanan public 
  

  
  

Meningkatkan 
kinerja aparatur 
dan 
kelembagaan 
penyelenggaraan 
pelayanan public 
  

5. Meningkatnya 
kualitas penataan 
kebijakan barang 
dan jasa 
 

 Meningkatkan 
Kualitas 
Pelaksanaan 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

  

  
2. Produk Hukum 
Daerah 

6. Meningkatnya 
penataan organisasi 
dan tata kelola 
birokrasi 
pemerintah daerah 
 

  

3. Jumlah paket 
pengadaan yang 
dilaksanakan 
melalui ULP 

7. Meningkatnya 
kemudahan 
informasi kebijakan 
dan pelayanan 
publik 

Meningkatkan 
Akuntabilitas 
Kinerja 

  

  
1. Prosentase  
BMD kondisi baik 

    
2. Nilai Akip 
Setda 
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Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, untuk mencapai  

target kinerja Visi dan Misi diatas pada sasaran jangka menengah 

daerah maka strategis menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran 

tentang program prioritas. Untuk mendapatkan program prioritas yang 

inheren dibutuhkan kebijakan umum. Adapun kebijakan umum yang 

sesuai dengan kebijakan RPJMD Pemerintah kabupaten Bandung, 

yaitu: 

17 Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur 

pemerintah;  

18 Peningkatan jumlah aparatur yang memiliki jabatan fungsional 

APIP;  

19 Penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah 

daerah;  

20 Penataan Kelembagaan;  

21 Penyusunan data potensi wilayah kecamatan;  

22 Optimalisasi penataan arsip daerah melalui peingkatan kapasitas 

SDM pengelola arsip daerah serta peningkatan kualitas 

infrastruktur kearsipan;  

23 Peningkatan penyampaian informasi kinerja pemerintah melalui 

media diseminasi informasi sesuai Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) Bidang Kominfo ;  
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24 Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan;  

25 Penyelenggaraan survei kepuasan masayrakat;  

26 Penyelenggaraan Layanan Jaringan Komunikasi Data di 

Lingkungan Pemkab Bandung;  

27 Penyediaan Aplikasi Penunjang E-Government;  

28 Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK);  

29 Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan 

retribusi;  

30 Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung 

peningkatan pendapatan daerah;  

31 Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan regulasi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

32 Mengoptimlakan kesesuai program yang direncanakan dengan 

yang dianggarkan. 

 

4.2  Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung 

Berdasarkan gambaran analisis lingkungan internal dan 

eksternal maka perlu dikembangkan strategi-strategi. Penyusunan 

strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung didasarkan pada 

system analisis SWOT, yaitu analisis yang mencermati kekuatan 

(Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity) dan tantangan 
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(Threat) atau ancaman secara bersama-sama dapat dirumuskan empat 

strategi alternatif.  

Kekuatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung adalah : 

6. Visi dan misi organisasi yang jelas; 

7. Adanya dukungan dana yang cukup; 

8. SDM yang cukup memadai dari segi jumlah (kuantitas) 

9. Struktur organisasi yang jelas; 

10. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan. 

Sedangkan kelemahan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bandung adalah : 

7. Sarana dan prasarana masih kurang memadai untuk menunjang 

pelaksanaan tugas; 

8. Masih terdapat tumpang tindih tupoksi beberapa bagian dengan 

dinas/badan/unit satuan kerja; 

9. Masih kurangnya koordinasi pada tingkat antar bagian; 

10. Padatnya volume pekerjaan dan beban kerja yang tidak seimbang 

11. Penurunan disiplin dan inovasi  

12. Kesulitan dalam pengawasan pegawai 

Tantangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung adalah : 

1. Krisis keuangan global 
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2. Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi data untuk 

memberikan informasi program pembangunan Pemerintah 

Kabupaten 

3. Krisis multi dimensi dalam masyarakat 

4. Karakter masyarakat yang cenderung mengutamakan kepentingan 

pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang 

radikal progresif 

5. Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang 

memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang 

diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan 

menengah (UKM) 

Peluang Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung adalah : 

1. Adanya pelimpahan urusan kepada pemerintah daerah 

2. Dukungan lokasi kabupaten Bandung yang strategis bagi 

pengembangan sektor transportasi, pariwisata, perdagangan dan 

pendidikan serta jasa lainnya; 

3. Berkembangnya sarana komunikasi global memberikan peluang 

dalam 

promosi potensi dan produk unggulan daerah; 

4. Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian 

informasi yang cepat dan tepat; 

Dukungan serta partisipasi peran masyarakat dalam iklim usaha 
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Strategi Alternatif antara lain sebagai berikut : 

1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih 

peluang (S-O) 

a. Mendayagunakan undang-undang dan peraturan tentang 

kepegawaian dan diklat PNS dalam menunjang penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian dan diklat 

untuk menata potensi sumber daya manusia aparatur yang dapat 

dikembangkan dalam penataan personil yang professional dan 

proporsional 

b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui 

pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien 

untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah 

c. Mengembangkan sistem informasi 

2. Strategi  menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang 

(W-O) 

a. Pengembangan sarana prasarana untuk memberikan tuntutan 

standart pelayanan publik bagi masyarakat pemakai jasa layanan 

secara professional 

b. Mendayagunakan dana yang cukup untuk melaksanakan 

kegiatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada 

aparatur agar PNS berdisiplin dan professional 

c. Sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi 
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d. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi 

3. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau 

menaklukkan tantangan atau ancaman (S-T) 

a. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan APBD 

b. Peningkatan peluang investasi daerah 

c. Penguatan produk local 

d. Fasilitasi usaha sektor riil dan UKM 

4. Strategi menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukkan 

tantangan (W-T) 

a. Inovasi Birokrasi Pemerintahan 

b. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan 

sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah 

langkah aksi 
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Tabel. 4.2 

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja   
Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah   

Setelah Perubahan Kabupaten Bandung 

TUJUAN 
Sasaran 
Strategis 

Indikator  
Kinerja 

Target 

Kondisi 
Awal 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
piblik 

Meningkatkan 
Efekrifitas 
Penyelenggara
an Pemerintah 
Daerah 

1. Indeks Kepatuhan 
Standar 
Pelayanan Publik 

  60 61 62 63 64 

2. Nilai survey  
Kepuasan 
Masyarakat 

  70 72 76 78 80 

3. Skor  IKK LPPD   3,0 (ST) 3,0 (ST) 3,01 (ST) 3,02 (ST) 3,03 (ST) 

Meningkatkan 
Kualitas 
Pelaksanaan 
Urusan 

Pemerintah 
Daerah 

1. Jumlah Regulasi 
Urusan 
Penyelenggaraan 
Perangkat Daerah 

  
9 

penetapan 
9 

penetapan 
9 

penetapan 
9 

Penetapan 
9 

penetapan 

2. Produk Hukum 
Daerah 

  14 perda 14 perda 14 perda 14 perda 14 perda 

3. Jumlah paket 
pengadaan yang 
dilaksanakan 
melalui ULP 

  350 352 354 356 358 

Meningkatkan 
Akuntabilitas 
Kinerja 

1. Prosentase  BMD 
kondisi baik 

  80 81 82 83 84 

2. Nilai Akip Setda   64,25 (B) 64,25 (B) 64,5 (B) 64,75 (B) 65 (B) 
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Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, untuk mencapai  target kinerja Visi 

dan Misi diatas pada sasaran jangka menengah daerah maka strategis 

menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. 

Untuk mendapatkan program prioritas yang inheren dibutuhkan kebijakan 

umum. Adapun kebijakan umum yang sesuai dengan kebijakan RPJMD 

Pemerintah kabupaten Bandung, yaitu: 

1. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur 

pemerintah;  

2. Peningkatan jumlah aparatur yang memiliki jabatan fungsional APIP;  

3. Penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah;  

4. Penataan Kelembagaan;  

5. Penyusunan data potensi wilayah kecamatan;  

6. Optimalisasi penataan arsip daerah melalui peingkatan kapasitas SDM 

pengelola arsip daerah serta peningkatan kualitas infrastruktur 

kearsipan;  

7. Peningkatan penyampaian informasi kinerja pemerintah melalui media 

diseminasi informasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 

Kominfo ;  

8. Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan;  

9. Penyelenggaraan survei kepuasan masayrakat;  

10. Penyelenggaraan Layanan Jaringan Komunikasi Data di Lingkungan 

Pemkab Bandung;  
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11. Penyediaan Aplikasi Penunjang E-Government;  

12. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK);  

13. Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan 

retribusi;  

14. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung peningkatan 

pendapatan daerah;  

15. Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan regulasi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

16. Mengoptimlakan kesesuai program yang direncanakan dengan yang 

dianggarkan. 

 

4.2  Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung 

Berdasarkan gambaran analisis lingkungan internal dan eksternal 

maka perlu dikembangkan strategi-strategi. Penyusunan strategi Sekretariat 

Daerah Kabupaten Bandung didasarkan pada system analisis SWOT, yaitu 

analisis yang mencermati kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang 

(Opportunity) dan tantangan (Threat) atau ancaman secara bersama-sama 

dapat dirumuskan empat strategi alternatif.  

Kekuatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung adalah : 

1. Visi dan misi organisasi yang jelas; 

2. Adanya dukungan dana yang cukup; 

3. SDM yang cukup memadai dari segi jumlah (kuantitas) 
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4. Struktur organisasi yang jelas; 

5. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan. 

Sedangkan kelemahan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bandung adalah : 

1. Sarana dan prasarana masih kurang memadai untuk menunjang 

pelaksanaan tugas; 

2. Masih terdapat tumpang tindih tupoksi beberapa bagian dengan 

dinas/badan/unit satuan kerja; 

3. Masih kurangnya koordinasi pada tingkat antar bagian; 

4. Padatnya volume pekerjaan dan beban kerja yang tidak seimbang 

5. Penurunan disiplin dan inovasi  

6. Kesulitan dalam pengawasan pegawai 

Tantangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung adalah : 

6. Krisis keuangan global 

7. Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi data untuk 

memberikan informasi program pembangunan Pemerintah Kabupaten 

8. Krisis multi dimensi dalam masyarakat 

9. Karakter masyarakat yang cenderung mengutamakan kepentingan 

pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang radikal 

progresif 

10. Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai 

untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama 

oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) 
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Peluang Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung adalah : 

1. Adanya pelimpahan urusan kepada pemerintah daerah 

2. Dukungan lokasi kabupaten Bandung yang strategis bagi 

pengembangan sektor transportasi, pariwisata, perdagangan dan 

pendidikan serta jasa lainnya; 

3. Berkembangnya sarana komunikasi global memberikan peluang dalam 

promosi potensi dan produk unggulan daerah; 

4. Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian 

informasi yang cepat dan tepat; 

Dukungan serta partisipasi peran masyarakat dalam iklim usaha 

Strategi Alternatif antara lain sebagai berikut : 

5. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih 

peluang (S-O) 

a. Mendayagunakan undang-undang dan peraturan tentang 

kepegawaian dan diklat PNS dalam menunjang penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian dan diklat 

untuk menata potensi sumber daya manusia aparatur yang dapat 

dikembangkan dalam penataan personil yang professional dan 

proporsional 

b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui 

pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk 

optimalisasi pendayagunaan potensi daerah 

c. Mengembangkan sistem informasi 



RENSTRA SETDA  KABUPATEN BANDUNG 
2016 - 2021 

 

 

 

 
 

 130 

6. Strategi  menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang (W-

O) 

e. Pengembangan sarana prasarana untuk memberikan tuntutan 

standart pelayanan publik bagi masyarakat pemakai jasa layanan 

secara professional 

f. Mendayagunakan dana yang cukup untuk melaksanakan 

kegiatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada 

aparatur agar PNS berdisiplin dan professional 

g. Sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi 

h. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi 

7. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau 

menaklukkan tantangan atau ancaman (S-T) 

e. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan APBD 

f. Peningkatan peluang investasi daerah 

g. Penguatan produk local 

h. Fasilitasi usaha sektor riil dan UKM 

8. Strategi menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukkan 

tantangan (W-T) 

c. Inovasi Birokrasi Pemerintahan 

d. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan 

sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah 

langkah aksi 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK 

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

5.1 Program 

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau 

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang 

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 

pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan 

dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya  yang 

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Badan kepegawaian dan 

Diklat Kabupaten Bandung terdapat program yang merupakan kegiatan untuk 

belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib. 

Adapun Program Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung  Tahun 2016-

2021 adalah sebagai berikut 

Tabel 5.1 
Program Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung  Tahun 2016-2021 

 

NO. Program/Kegiatan 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

 
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala 
daerah 
 
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 
pelaksanaan kebijakan KDH 
 
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 
 
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 
 
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
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6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
 
10. 
 
11. 

 
12. 
 
13. 
 
14. 
 
15. 
 
16. 
 
 

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 
 
Program kerjasama informasi dengan mas media 
 
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 
 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 
dan keuangan 
 
Program perencanaan pembangunan daerah 
 
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

 
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 
 
Program peningkatan disiplin aparatur 
 
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 
 
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 
 
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 
 
 

 

5.2 Kegiatan 

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 

program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik 

yang berupa personil ( sumber daya manuasia ), barang modal termasuk 

peralatan, tekhnologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan 

masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 

barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan 

visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas 
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urusan wajib / belanja langsung di Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, 

ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut : 

Tabel 5.2 
Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung 2016-2021 

 

NO. Program/Kegiatan 

 
1. 

 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 

 
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala 

daerah 
 
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 
 
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 
pelaksanaan kebijakan KDH 
 
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 
 
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ( Kormonev ) atas Pelayanan Publik 
di Kabupaten Bandung 
 
Pembinaan Wilayah Pengawasan pada Pemeritahan Desa di Kabupaten 
Bandung 
 
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 
 
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 
 
sosialisasi peraturan perundang-undangan 
 
Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat 
 
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 
 
Penataan Daerah di Kabupaten Bandung 
 
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
 
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
 
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 
 
Peningkatan dan Penyebarluasan Keterbukaan Informasi Publik 



RENSTRA SETDA  KABUPATEN BANDUNG 
2016 - 2021 

 

 

 

 
 

 134 

 
7. 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
9. 

 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
14. 
 
 

 
Program kerjasama informasi dengan mas media 
 
Pengembangan Informasi dan Peningkatan Sinergitas bersama Media 
Massa 
 
 
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 
 
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan pemerintah daerah 
 
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 

 
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 
 
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 
 
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
 
Penyediaan jasa administrasi keuangan 
 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 
dan keuangan 
 
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 
SKPD 
 
Penyusunan laporan keuangan semesteran 
 
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
 
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 
pelaksanaan kebijakan KDH 
 
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 
 
Program perencanaan pembangunan daerah 
 
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 
 
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban 
(LKPJ) 
 
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 
 
sosialisasi peraturan perundang-undangan 
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15. 
 
 
 
 
 
 
 
16. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 
 
 
 
 
 
 
19. 
 
 
 

 
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 
pelaksanaan kebijakan KDH 
 
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ( Kormonev ) atas Pelayanan Publik 
di Kabupaten Bandung 
 
 
 
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 
 
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 

 
sosialisasi peraturan perundang-undangan 
 
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan 
perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar 
peraturan peundang-undangan daerah 
 
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 
pelaksanaan kebijakan KDH 
 
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ( Kormonev ) atas Pelayanan Publik 
di Kabupaten Bandung 
 
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 
 
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 
 
sosialisasi peraturan perundang-undangan 
 
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan 
perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar 
peraturan peundang-undangan daerah 
 
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 
 
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 
 
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 
 
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 
 
sosialisasi peraturan perundang-undangan 
 
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan 
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20. 
 
 
 

 
 
21. 
 
 
 
 
22. 
 
 
 
 
 
 
 
23. 
 
 
 
 
 
24. 
 
 
 
 
 
25. 
 
 
 
 
 
 

perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar 
peraturan peundang-undangan daerah 
 
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 
pelaksanaan kebijakan KDH 
 
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 
 
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 
 
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 
 

sosialisasi peraturan perundang-undangan 
 
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 
pelaksanaan kebijakan KDH 
 
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 
 
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 
 
sosialisasi peraturan perundang-undangan 
 
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan 
perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar 
peraturan peundang-undangan daerah 
 
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala 
daerah 
 
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota 
organisasi sosial dan kemasyarakatan 
 
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 
pelaksanaan kebijakan KDH 
 
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ( Kormonev ) atas Pelayanan Publik 
di Kabupaten Bandung 
 
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 
 
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 
 
sosialisasi peraturan perundang-undangan 
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26. 
 
 
 
 
 
27. 
 
 
 
 

 
 
28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 
pelaksanaan kebijakan KDH 
 
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ( Kormonev ) atas Pelayanan Publik 
di Kabupaten Bandung 
 
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 
 
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 
 
sosialisasi peraturan perundang-undangan 

 
 
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
 
Penyediaan jasa surat menyurat 
 
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
 
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 
 
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 
 
Penyediaan jasa kebersihan kantor 
 
Penyediaan alat tulis kantor 
 
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
 
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 
 
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
 
Penyediaan peralatan rumah tangga 
 
Penyediaan bahan logistik kantor 
 
Penyediaan makanan dan minuman 
 
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 
 
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran 
 
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 
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29. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) 
 
 
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 
 
Pengadaan kendaraan dinas/operasional 
 
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 
 
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 
 
Pengadaan peralatan gedung kantor 

 
 
Pengadaan mebeleur 
 
Pengadaan alat-alat komunikasi 
 
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 
 
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 
 
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
 
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 
 
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
 
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 
 
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 
 
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 
 
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 
 
Program peningkatan disiplin aparatur 
 
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 
 
Pengadaan pakaian kerja lapangan 
 
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 
 
Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur 
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31. 
 
 
 
32. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
33. 
 
 
 
 
 
 
 
34. 
 
 
 
 
 
 
 
35. 
 
 
 
36. 
 
 
 

 
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 
 
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 
 
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala 
daerah 
 
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga 
pemerintah non departemen/luar negeri 
 
Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 

 
Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 
 
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 
 
 
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 
pelaksanaan kebijakan KDH 
 
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 
 
Pemantauan Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) di Kab. Bandung 
 
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 
 
sosialisasi peraturan perundang-undangan 
 
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan 
perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar 
peraturan peundang-undangan daerah 
 
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 
 
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 
 
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 
 
Sosialisasi Peningkatan Kualitas Komunikasi dan Informasi 
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5.3 Indikator Kinerja 

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. 

Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang 

realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 

 
Tabel 5.3 

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung 2016-2021 
 
 

NO. Program/Kegiatan Indikator Kinerja 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program peningkatan pelayanan 
kedinasan kepala daerah/wakil 
kepala daerah 
 
Rapat koordinasi unsur 
MUSPIDA 
 
Program peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 
 
Pengendalian manajemen 
pelaksanaan kebijakan KDH 
 
Koordinasi, Monitoring dan 
Evaluasi ( Kormonev ) atas 
Pelayanan Publik di Kabupaten 
Bandung 
 
Pembinaan Wilayah Pengawasan 
pada Pemeritahan Desa di 
Kabupaten Bandung 
 
 
 

 
Terwujudnya peningkatan 
pelayanan kedinasan KDH/WKDH 
 
 
Terlaksananya rapat koordinasi  
forkompimda 
 
Tercapainya peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 
 
terlaksananya rakor kerjasama 
daerah dan fasilitasi saber pungli 
 
terlaksananya kormonev urusan 
pem kec dan kelurahan, pilar 
batas dan topomini/rupabumi 
 
 
Terlaksananya pembinaan 
penyelenggaraan pemerintahan 
kec/kel dan desa serta koordinasi 
dengan pempus/pemprov/pemda 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 

 
Program Penataan Peraturan 
Perundang-Undangan 
 
Penyusunan rencana kerja 
rancangan peraturan 
perundang-undangan 
 
 
 
sosialisasi peraturan perundang-
undangan 

 
 
 
Evaluasi Pelimpahan Sebagian 
Kewenangan Bupati Kepada 
Camat 
 
 
Program Penataan Daerah 
Otonomi Baru 
 
Penataan Daerah di Kabupaten 
Bandung 
 
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 
 
Penyediaan bahan bacaan dan 
peraturan perundang-undangan 
 
Program Pengembangan 
Komunikasi, Informasi dan 
Media Massa 
 
Peningkatan dan 
Penyebarluasan Keterbukaan 
Informasi Publik 
 
Program kerjasama informasi 
dengan mas media 
 
Pengembangan Informasi dan 
Peningkatan Sinergitas bersama 
Media Massa 

 
Tercapainya penataan peraturan  
perundang undangan 
 
Terwujudnya kebijakan daerah 
yang sesuai dengan peraturan 
perundang undangan yang 
berlaku dan bersifat aspiratif serta 
akomodatif 
 
terlaksananya sosialisasi 
kebijakan  urusan pemberdayaan 

perempuan dan anak, parbud dan 
pora 
 
Terlaksanaya evaluasi dan 
monitoring implementasi 
pelimpahan kewenangan Bupati 
kepada Camat 
 
Terwujudnya penataan daerah 
otonomi baru 
 
Terlaksananya penataan daerah 
otonomi baru 
 
Terwujudnya pelayanan 
administrasi perkantoran 
 
Tersedianya bahan bacaan dari 
mass media 
 
Berkembangnya komunikasi, 
informasi dan media massa 
 
 
Terlaksananya penyebarluasan 
informasi kepada publik 
 
 
Terwujudnya kerjasama informasi 
dengan mass media 
 
Terlaksananya penyelenggaraan  
kerjasama informasi dengan mass 
media 
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7. 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 

 
Program Peningkatan Kerjasama 
Antar Pemerintah Daerah 
 
Penyebarluasan Informasi 
Penyelenggaraan pemerintah 
daerah 
 
Program Penataan Peraturan 
Perundang-Undangan 
 
Penyusunan rencana kerja 

rancangan peraturan 
perundang-undangan 
 
 
 
Sosialisasi peraturan perundang-
undangan 
 
 
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 
 
Penyediaan jasa administrasi 
keuangan 
 
Program peningkatan 
pengembangan sistem pelaporan 
capaian kinerja dan keuangan 
 
Penyusunan laporan capaian 
kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 
 
Penyusunan laporan keuangan 
semesteran 
 
Penyusunan pelaporan 
keuangan akhir tahun 
 
Program peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 
 

 
Terwujudnya peningkatan 
kerjasama  pemerintah daerah 
 
Terlaksananya penyebarluasan 
informasi program kegiatann 
pemerintah daerah 
 
Tercapainya penataan peraturan  
perundang undangan 
 
Terwujudnya kebijakan daerah 

yang sesuai dengan peraturan 
perundang undangan yang 
berlaku dan bersifat aspiratif serta 
akomodatif 
 
Terlaksananya sosialisasi 
kebijakan urusan informasi dan 
komunikasi 
 
Terwujudnya pelayanan 
administrasi perkantoran 
 
Terlaksananya pengelolaan 
administrasi keuangan 
 
Terwujudnya pengembangan 
sistem pelaporan capaian kinerja 
dan keuangan 
 
Terlaksanaya penyusunan 
rencana dan capaian kinerja 
pemerintah daerah 
 
Terlaksananya penyusunan 
laporan keuangan semesteran 
 
Terlaksananya penyusunan 
laporan keuangan akhir tahunan 
 
Tercapainya peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 
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12. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengendalian manajemen 
pelaksanaan kebijakan KDH 
 
Program perencanaan 
pembangunan daerah 
 
Koordinasi penyusunan Laporan 
Kinerja Pemerintah Daerah 
 
Koordinasi penyusunan laporan 
Keterangan Pertanggung 
Jawaban (LKPJ) 

 
Program Penataan Peraturan 
Perundang-Undangan 
 
sosialisasi peraturan perundang-
undangan 
 
Program peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 
 
Koordinasi, Monitoring dan 
Evaluasi ( Kormonev ) atas 
Pelayanan Publik di Kabupaten 
Bandung 
 
Program Penataan Peraturan 
Perundang-Undangan 
 
Penyusunan rencana kerja 
rancangan peraturan 
perundang-undangan 
 
 
sosialisasi peraturan perundang-
undangan 
 
Kajian peraturan perundang-
undangan daerah terhadap 
peraturan perundang-undangan 
yang baru, lebih tinggi dan 
keserasian antar peraturan 
peundang-undangan daerah 

Tersusunya Laptah, lap. DAK dan 
lap. Bantuan Provinsi 
 
Terwujudnya perencanaan 
pembangunan daerah 
 
Tersusunya laporan kinerja 
pemerintah 
 
Tersusunya laporan keterangan 
pertanggung jawaban pemerintah 
 

 
Tercapainya penataan peraturan  
perundang undangan 
 
terlaksananya sosialisasi 
kebijakan  pelaksanaan program 
 
Tercapainya peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 
 
terlaksananya kormonev urusan 
dukcasip, trantibum dan 
ketenagakerjaan 
 
 
Tercapainya penataan peraturan  
perundang undangan 
 
Terwujudnya kebijakan daerah 
yang sesuai dengan peraturan 
perundang undangan yang 
berlaku dan bersifat aspiratif serta 
akomodatif 
terlaksananya sosialisasi 
kebijakan urusan dukcasip, 
trantibum dan ketenagakerjaan 
 
Terlaksananya pengkajian 
kebijakan urusan dukcasip, 
trantibum dan ketenagakerjaan 
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16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 
 
Koordinasi, Monitoring dan 
Evaluasi ( Kormonev ) atas 
Pelayanan Publik di Kabupaten 
Bandung 
 
Program Penataan Peraturan 

Perundang-Undangan 
 
Penyusunan rencana kerja 
rancangan peraturan 
perundang-undangan 
 
 
 
sosialisasi peraturan perundang-
undangan 
 
 
 
Kajian peraturan perundang-
undangan daerah terhadap 
peraturan perundang-undangan 
yang baru, lebih tinggi dan 
keserasian antar peraturan 
peundang-undangan daerah 
 
Program Penataan Peraturan 
Perundang-Undangan 
 
Koordinasi kerjasama 
permasalahan peraturan 
perundang-undangan 
 
Penyusunan rencana kerja 
rancangan peraturan 
perundang-undangan 
 
 
 
 

 
 
Tercapainya peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 
 
terlaksananya kormonev urusan 
pemberdayaan perempuan dan 
anak, parbud dan pora 
 
Tercapainya penataan peraturan  

perundang undangan 
 
Terwujudnya kebijakan daerah 
yang sesuai dengan peraturan 
perundang undangan yang 
berlaku dan bersifat aspiratif serta 
akomodatif 
 
terlaksananya sosialisasi 
kebijakan  urusan pemberdayaan 
perempuan dan anak, parbud dan 
pora 
 
Terlaksananya pengkajian 
kebijakan urusan dukcasip, 
trantibum dan ketenagakerjaan 
 
 
 
 
Tercapainya penataan peraturan  
perundang undangan 
 
Terlaksananya konsultasi hukum, 
penyelesaian perkara hukum dan 
lega opinionl 
 
Terwujudnya produk hukum 
daerah yang sesuai dengan 
peraturan perundang undangan 
yang berlaku dan bersifat aspiratif 
serta akomodatif 
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19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. 
 
 
 
 
 
 
 
22. 
 

 
Legislasi rancangan peraturan 
perundang-undangan 
 
sosialisasi peraturan perundang-
undangan 
 
 
Kajian peraturan perundang-
undangan daerah terhadap 
peraturan perundang-undangan 
yang baru, lebih tinggi dan 

keserasian antar peraturan 
peundang-undangan daerah 
 
Program peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 
 
Pengendalian manajemen 
pelaksanaan kebijakan KDH 
 
 
Program Penataan Peraturan 
Perundang-Undangan 
 
Penyusunan rencana kerja 
rancangan peraturan 
perundang-undangan 
 
 
 
sosialisasi peraturan perundang-
undangan 
 
Program peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 
 
Pengendalian manajemen 
pelaksanaan kebijakan KDH 
 
Program Penataan Peraturan 
Perundang-Undangan 

 
terlaksananya PROGPEMPERDA 
tahun 2018 
 
terlaksananya  kodefikasi produk 
hukum daerah serta sosialisasi 
produk hukum pusat 
 
Terlaksananya pengkajian produk 
hukum daerah 
 
 

 
 
 
Tercapainya peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 
 
terlaksananya kormonev 
pengadaan melalui ULP 
 
 
Tercapainya penataan peraturan  
perundang undangan 
 
Terwujudnya kebijakan daerah 
yang sesuai dengan peraturan 
perundang undangan yang 
berlaku dan bersifat aspiratif serta 
akomodatif 
 
terlaksananya sosialisasi 
kebijakan  pengadaan barang jasa 
 
Tercapainya peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 
 
terlaksananya kormonev urusan 
perekonomian daerah 
 
Tercapainya penataan peraturan  
perundang undangan 
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23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. 
 

 
sosialisasi peraturan perundang-
undangan 
 
 
Kajian peraturan perundang-
undangan daerah terhadap 
peraturan perundang-undangan 
yang baru, lebih tinggi dan 
keserasian antar peraturan 
peundang-undangan daerah 
 

Program peningkatan pelayanan 
kedinasan kepala daerah/wakil 
kepala daerah 
 
Dialog/audiensi dengan tokoh-
tokoh masyarakat, 
pimpinan/anggota organisasi 
sosial dan kemasyarakatan 
 
Program peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 
 
Koordinasi, Monitoring dan 
Evaluasi ( Kormonev ) atas 
Pelayanan Publik di Kabupaten 
Bandung 
 
Program Penataan Peraturan 
Perundang-Undangan 
 
Penyusunan rencana kerja 
rancangan peraturan 
perundang-undangan 
 
 
 
sosialisasi peraturan perundang-
undangan 
 
 
Program peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 

 
terlaksananya  sosialisasi 
Peraturan Daerah dan Perturan 
Bupati 
 
Terlaksananya pengkajian 
sinkronisasi dan harmonisasi 
produk hukum lainya 
 
 
 
 

Terwujudnya peningkatan 
pelayanan kedinasan KDH/WKDH 
 
 
Terlaksananya kegiatan 
keagamaan 
 
 
 
Tercapainya peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 
 
terlaksananya kormonev urusan 
hibah, kesehatan dan pendidikan 
 
 
 
Tercapainya penataan peraturan  
perundang undangan 
 
Terwujudnya kebijakan daerah 
yang sesuai dengan peraturan 
perundang undangan yang 
berlaku dan bersifat aspiratif serta 
akomodatif 
 
terlaksananya sosialisasi 
kebijakan  urusan sosial, 
kesehatan dan pendidikan 

 
Tercapainya peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
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27. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 
 
Koordinasi, Monitoring dan 
Evaluasi ( Kormonev ) atas 
Pelayanan Publik di Kabupaten 
Bandung 
 
Program Penataan Peraturan 
Perundang-Undangan 
 
Penyusunan rencana kerja 

rancangan peraturan 
perundang-undangan 
 
 
 
sosialisasi peraturan perundang-
undangan 
 
 
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 
 
Penyediaan jasa surat menyurat 
 
 
 
Penyediaan jasa komunikasi, 
sumber daya air dan listrik 
 
Penyediaan jasa peralatan dan 
perlengkapan kantor 
 
Penyediaan jasa jaminan barang 
milik daerah 
 
Penyediaan jasa kebersihan 
kantor 
 
Penyediaan alat tulis kantor 
 
Penyediaan barang cetakan dan 
penggandaan 
 
Penyediaan komponen instalasi 

pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 
 
terlaksananya kormonev urusan 
Lingkungan Hidup, perhubungan, 
kimrum dan PUPR 
 
 
Tercapainya penataan peraturan  
perundang undangan 
 
Terwujudnya kebijakan daerah 

yang sesuai dengan peraturan 
perundang undangan yang 
berlaku dan bersifat aspiratif serta 
akomodatif 
 
terlaksananya  sosialisasi 
peraundang-undangan bidang 
infrastruktur 
 
Terwujudnya pelayanan 
administrasi perkantoran 
 
Terlaksananya pelayanan dan 
pengelolaan administrasi surat 
menyurat 
 
Terlaksananya jasa komunikasi, 
air dan listrik 
 
Terlaksananya sewa peralatan dan 
perlengkapan kantor 
 
Terlaksananya jasa jaminan 
barang milik daerah 
 
Terlaksananya jasa kebersihan 
kantor 
 
Terlaksananya penyediaan ATK 
Setda 
Terlaksananya penyediaan barang 
cetakan dan penggandaan 
 
Terlaksananya penyediaan 
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listrik/penerangan bangunan 
kantor 
 
Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor 
 
Penyediaan peralatan rumah 
tangga 
 
Penyediaan bahan logistik 
kantor 
 

Penyediaan makanan dan 
minuman 
 
Rapat-rapat kordinasi dan 
konsultasi ke luar daerah 
 
 
Penyediaan Tenaga Pendukung 
teknis dan Administrasi 
Perkantoran 
 
Rapat-rapat kordinasi dan 
konsultasi ke Dalam Daerah 
 
 
Penunjang Perayaan Hari-hari 
Bersejarah *) 
 
Program peningkatan sarana 
dan prasarana aparatur 
 
Pengadaan kendaraan 
dinas/operasional 
 
Pengadaan perlengkapan gedung 
kantor 
 
Pengadaan peralatan rumah 
jabatan/dinas 
 
Pengadaan peralatan gedung 
kantor 
 
Pengadaan mebeleur 

komponen instalasi 
listrik/penerangan gedung kantor 
 
Terlaksananya sewa peralatan dan 
perlengkapan kantor 
 
terlaksananya penyediaan alat 
rumah tangga 
 
terlaksanaya penyediaan logistik 
pimpinan 
 

terlaksananya penyediaan makan 
minum tamu dan rapat dinas 
 
terlaksananya rapat kordinasi dan 
konsulatasi pimpinan ke luar 
daerah 
 
tersedianya tenaga pendukung 
teknis dan administrasi 
perkantoran 
 
terlaksananya rapat kordinasi dan 
konsulatasi pimpinan ke  dalam 
daerah 
 
terlaksananya peringatan 
harilhari besar bersejarah 
 
Terwujudnya peningkatan sarana 
dan prasarana aparatur 
 
Tersedianya kendaraan dinas 
 
 
Tersedianya perlengkapan gedung 
kantor 
 
Tersedianya peralatan rumah 
jabatan/dinas 
 
Tersedianya peralatan gegung 
kantor 
 
Tersedianya mebeuler 
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29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pengadaan alat-alat komunikasi 
 
Pemeliharaan rutin/berkala 
rumah jabatan 
 
Pemeliharaan rutin/berkala 
rumah dinas 
 
Pemeliharaan rutin/berkala 
gedung kantor 
 

Pemeliharaan rutin/berkala 
mobil jabatan 
 
Pemeliharaan rutin/berkala 
kendaraan dinas/operasional 
 
Pemeliharaan rutin/berkala 
peralatan gedung kantor 
 
Pemeliharaan rutin/berkala 
mebeleur 
 
Rehabilitasi sedang/berat rumah 
gedung kantor 
 
Rehabilitasi sedang/berat 
kendaraan dinas/operasional 
 
 
 
Program peningkatan disiplin 
aparatur 
 
Pengadaan pakaian dinas 
beserta perlengkapannya 
 
Pengadaan pakaian kerja 
lapangan 
 
Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu 
 
Peningkatan Kinerja dan Disiplin 
Aparatur 

 
Tersedianya alat komunikasi 
 
Terlaksananya pemeliharaan 
rutin/berkala rumah Jabatan 
 
Terlaksananya pemeliharaan 
rutin/berkala rumah dinas 
 
Terlaksananya pemeliharaan 
rutin/berkala gedung kantor 
 

Terlaksananya pemeliharaan 
mobil jabatan 
 
Terlaksananya pemeliharaan 
mobil dinas/operasional 
 
Terlaksananya pemeliharaan 
peralatan gedung kantor 
 
Terlaksananya pemeliharaan 
mebeuler 
 
Terlaksananya rehabilitasi gedung 
kantor 
 
Terlaksananya rehabilitasi 
kendaraan dinas/operasional 
 
 
 
Terwujudnya peningkatan disiplin 
aparatur 
 
Tersedianya pakaian dinas beserta 
perlengkapanya 
 
Tersedianya pakaian kerja 
lapangan 
 
Tersedianya pakaian hari hari 
tertentu 
 
Terlaksananya peningkatan 
kinerja aparatur 
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30. 
 
 
 
 
 
 
 
31. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program peningkatan kapasitas 
sumber daya aparatur 
 
Bimbingan teknis implementasi 
peraturan perundang-undangan 
 
 
 
Program peningkatan pelayanan 
kedinasan kepala daerah/wakil 
kepala daerah 

 
Penerimaan kunjungan kerja 
pejabat 
negara/departemen/lembaga 
pemerintah non 
departemen/luar negeri 
 
Rapat koordinasi pejabat 
pemerintahan daerah 
 
Kunjunagn kerja/inspeksi 
kepala daerah/wakil kepala 
daerah 
 
Koordinasi dengan pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah 
lainnya 
 
Program peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 
 
Pengendalian manajemen 
pelaksanaan kebijakan KDH 
 
 
 
Pemantauan Pengendalian Intern 
atas Pelaksanaan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
( SPIP ) di Kab. Bandung 
 
 

 
Meningkatnya sumber daya 
aparatur 
 
Terlaksananya bimbingan teknis 
implementasi peraturan 
perundang undangan kepada 
pegawai 
 
Meningkatnya pelayanan 
kedinasan KDH/WKDH 
 

 
Terlaksananya penerimaan  
kunjungann kerja pihak luar 
pemkab Bandung 
 
 
 
Terlaksananya rapat koordinasi 
pemerintah daerah 
 
Terlaksananya kunjungan 
kerja/inspeksi KDH/WKDH dalam 
daerah 
 
Terlaksananya koordinasi dengan 
pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah lainya 
 
Tercapainya peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 
 
Terlaksananya monitoring dan 
evaluasi tentang SPM, PSTP, 
inovasi pelayanan publik dan 
pendayagunaan aparatur 
 
Tersusunya pedoman pelaksanaan 
sistem pengendalian intern 
pemerintah di Pemkab Bandung 
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33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
34. 
 
 
 
 
 
35. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program Penataan Peraturan 
Perundang-Undangan 
 
sosialisasi peraturan perundang-
undangan 
 
 
Kajian peraturan perundang-
undangan daerah terhadap 
peraturan perundang-undangan 
yang baru, lebih tinggi dan 

keserasian antar peraturan 
peundang-undangan daerah 
 
Program Pembinaan dan 
Pengembangan Aparatur 
 
Penyusunan instrumen analisis 
jabatan PNS 
 
Program fasilitasi Peningkatan 
SDM bidang komunikasi dan 
informasi 
 
Sosialisasi Peningkatan Kualitas 
Komunikasi dan Informasi 

 
Tercapainya penataan peraturan  
perundang undangan 
 
Terlaksananya sosialisasi dan 
bintek  tentang ketatalaksanaan, 
kelembagaan dan anforjab dan 
pemberdayaan aparatur 
 
Terlaksananya pengkajian produk 
hukum daerah 
 

 
 
 
Terciptanya pembinaan dan 
pengembangan aparatur 
 
Terlaksananya pembinaan 
aparatur pemerintah daerah 
 
Terwujudnya peningkatan SDM 
bidang komunikasi dan informasi 
 
 
Terlasananya sosialisasi 
peningkatan kualitas kounikasi 
dan informasi 

 
 

 

  



RENSTRA SETDA  KABUPATEN BANDUNG 
2016 - 2021 

 

 

 

 
 

 152 

5.4 Kelompok Sasaran 

Kelompok sasaran dari program kegiatan pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 adalah Masyarakat dan Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pemakai jasa 

layanan kepegawaian. 

 

5.5 Pendanaan Indikatif 

Perencanaan yang baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, 

strategi , dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perancanaan (planning), 

tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena 

kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung 

pelaksanaan atau implementasi dari pogram dan kegiatan yang telah 

ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan.  

Untuk mewujudkan program dan kegiatan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung telah menetapkan Anggaran  

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung untuk pengalokasian 

sumber dana Program dan Kegiatan. 

Terkait Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok 

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sebelum perubahan dan setelah perubahan 

selengkapnya dalam Tabel 5.4 yang menjadi lampiran dalam  Rencana 

Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung tahun 2016-2021. 

(lampiran). 
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Tabel.5.1 
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 

SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG 
PERIODE RPJMD : TAHUN 2016-2020 

 

 

                 

Tujuan Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Program / 
Kegiatan  

Indikator 

Kinerja 
Program 
(outcome) 
dan 
Kegiatan 

(output) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit 
Kerja 
SKPD 

Penanggu
ngjawab 

Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 

Kondisi 

Kinerja pada 
akhir 

periode 
Renstra 
SKPD 

target Rp target Rp 
targe

t 
Rp 

targe
t 

Rp 
targ
et 

Rp target Rp 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

Meningkatkan 
kinerja 

aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 

administrasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata

n 
administra
si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Pelayanan 
dan 

pengelolaa
n 
administra
si surat 
menyurat 

jumlah 
fasilitasi 

naskah 
sambutan 
dan surat 

8140 
Lemb

ar 

952.000.0
00 

 8900 
lemba

r  

832.000.000 9790 
lemb

ar 

830.000.000 1050
0 

lemb
ar 

948.549.000 800
0 

lemb
ar 

787.418.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 

penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga

raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra

si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

jasa 
komunikas
i air dan 
listrik 

selama 1 
tahun 

Jumlah 
Kegiatan 
penyediaan 
jasa 

komunikasi 
air dan 
listrik 

3 
kegiat

an 

4.244.702.
324 

  3.976.362.00
0 

3 
kegia
tan 

4.332.444.000   5.395.102.000   4.885.787.559     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 

pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 

penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Kebutuhan 
jasa sewa 
peralatan 
dan 
perlengkap

an kantor 
selama 1 
tahun 

Jumlah 
kegiatan 
penyediaan 
kebutuhan 
jasa sewa 

peralatan 
dan 
perlengkapa
n kantor 

200 
kegiat

an 

1.900.000.
000 

  1.169.600.00
0 

  1.274.396.000   1.586.902.662   1.437.094.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Jaminan 
kesehatan 
Bupati 
Wabup 
dan PNS 
dilingkuna
n SETDA 
untuk 1 
tahun 

Jumlah 
Penyelengga
raan 
Jaminan 
Kesehatan 
Bupati 
Wabup dan 
PNS 
dilingkunga
n SETDA  

3 
kegiat

an 

55.000.00
0 

  0   0   0   0     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 

penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga

raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra

si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Penyedia 
jasa 
pengaman
an kantor 

Jumlah 
Penyedia 
jasa 
pengamanan 

kantor 

12 
Bulan 

190.000.0
00 

  190.000.000   172.520.000   179.021.000   135.100.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 

kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny

a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 

peningkata
n 
administra
si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Kebutuhan 

jasa 
pengelolaa
n 
administra
si 
keuangan 
untuk 1 
tahun 

Jumlah 

Tersedianya 
Kebutuhan 
Jasa 
Pengelolaan 
Administrasi 
Keuangan  

13 

doku
men  

50.000.00

0 

  550.000.000 13 

doku
men  

499.400.000   518.219.000   391.081.000     Setda Kab. 

Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 

pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 

penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Bahan dan 
upah jasa 
kebersihan 
kantor 

Prosentase 
penyediaan  
Bahan dan 
Upah Jasa 
Kebersihan 

Kantor 

100% 825.000.0
00 

  425.452.000 100% 463.572.000   577.250.000   522.755.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Kebutuhan 
ATK 
selama 1 
tahun di 
SETDA 

Jumlah 
Kebutuhan 
ATK selama 
1 tahun di 
SETDA 

192 
jenis 

203.500.0
00 

  195.743.300 192 
jenis 

213.238.096   265.583.000   240.510.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 

pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 

penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Penyediaa
n barang 
cetakan 
dan 
pengganda

an dalam 1 
tahun 

Jumlah 
tersedianya 
barang 
cetakan dan 
penggandaa

n  

54 
lenis 

435.000.0
00 

  295.150.000 54 
lenis 

321.595.000   400.457.000   362.652.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 

aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 

administrasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata

n 
administra
si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Komponen 
instalasi 

liostrik / 
peneranga
n 
bangunan 
kantor 
selama 1 
tahun 

Jumlah 
penyediaan 

Instalasi 
Listrik / 
Penerangan 

14 
jenis 

560.000.0
00 

  564.292.924 14 
jenis 

614.853.500   765.629.000   693.349.000     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 

pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 

penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Penyediaa
n 
peralatan 
dan 
perlengkap

an kantor 

Jumlah 
penyediaan 
peralatan 
dan 
perlengkapa

n kantor 

      247.336.600   269.497.900   335.584.000   303.903.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Penyediaa
n 
Peralatan 
Rumah 
Tangga 

Tersedianya 
Peralatan 
Rumah 
Tangga pada 
Setda 

1 
Paket 

200.000.0
00 

  499.025.000 1 
Paket 

543.737.600   677.073.900   613.154.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 

pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 

penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Bahan 
baacaan 
dan 
peraturan 
perundang

-undangan 

Jumlah 
penyediaan 
bahan 
bacaan 

75 
Jenis 

100.000.0
00 

75 
Jenis 

102.308.000 75 
Jenis 

102.185.000 75 
Jenis 

116.639.000 75 
Jeni

s 

96.825.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 

aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 

administrasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata

n 
administra
si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Bahan 
baacaan 

dan 
peraturan 
perundang
-undangan 
(umum) 

Jumlah 
penyediaan 

bahan 
bacaan 

      8.100.000   8.825.000   11.000.000   9.952.000     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 

pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 

penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Penyediaa
n bahan 
logistik 

Jumlah 
penyediaan 
bahan 
logistik 

      1.494.275.00
0 

  1.628.162.000   2.027.422.000   1.836.024.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Makanan 
dan 
minuman 
selama 1 
tahun 
anggaran 

Jumlah 
penyediaan 
Makanan 
dan 
Minuman  

1500 
kegiat

an 

4.209.500.
000 

  2.572.959.00
0 

1500 
kegia
tan 

2.476.616.000   3.083.936.000   2.792.795.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 

pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 

penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Rapat 
kordinasi 
dan 
konsultasi 
ke luar 

daerah 

Jumlah 
rapat 
koordinasi 
dan 
konsultasi 

keluar 
daerah 

 1250 
kegiat

an  

1.098.000.
000 

  1.099.000.00
0 

 1250 
kegia
tan  

997.892.000   1.035.497.000   781.451.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 

aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 

administrasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata

n 
administra
si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Tersediany
a pegawai 

TKK yang 
mendukun
g 
pelaksanaa
n 
administra
si teknis 

  130 
kegiat

an 

1.062.000.
000 

  1.232.597.50
0 

130 
kegia

tan 

1.119.198.500   1.161.375.000   876.446.000     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 

pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 

penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Terselengg
aranya 
perjalanan 
dinas 
Bupati 

Wabup 
dan 
sekretariat 

Junmlah 
kegiatan 
Perjalanan 
Dinas 
Bupati, 

Wabup dan 
Skretariat 

 500 
kegiat

an  

198.000.0
00 

  150.000.000  500 
kegia
tan  

136.200.000   141.332.000   106.658.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Penunjang 
Peringatan 
hari-hari 
bersejarah 

   1 
Tahun  

300.000.0
00 

  1.457.650.80
0 

 1 
Tahu

n  

1.588.256.300   1.977.731.000   1.791.023.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 

pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 

penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Kendaraan 
dinas 
peruntuka
n 
KDH/WKD

H 

Jumlah 
kendaraan 

2 
Jenis 

1.200.000.
000 

  0   0   0   0     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 

aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 

administrasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata

n 
administra
si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Kebutuhan 
perlengkap

an gedung 
kantor 
untuk 
SETDA 

Jumlah 
penyediaan 

Kebutuhan 
Perlengkapa
n Gedung 
Kantor 
untuk 
Sekretariat 
Daerah 

10 
jenis 

300.000.0
00 

  277.356.000 10 
jenis 

306.067.200   315.639.000   325.114.824     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 

pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 

penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Pengadaan 
peralatan 
rumah 
jabatan/di
nas 

Jumlah 
Pengadaan 
Perlengkapa
n Rumah 
Jabatan 

5 
jenis 

500.000.0
00 

  853.372.800 5 
jenis 

942.742.800   971.162.000   1.000.297.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Kebutuhan 
Peralatan 
Gedung 
Kantor 
untuk 
SETDA 

Jumlah 
Kebutuhan 
Peralatan 
Gedung 
Kantor 
untuk 
Sekretariat 
Daerah 

3 
jenis 

680.000.0
00 

  1.276.980.00
0 

3 
jenis 

1.411.011.000   1.453.239.000   1.496.836.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 

pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 

penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Pengadaan 
Mebeulair 
selama 1 
tahun 
anggaran 

Jumlah 
mebeulair 

41 
buah 

400.000.0
00 

  280.068.000 41 
buah 

309.463.000   318.725.000   328.287.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 

aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 

administrasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata

n 
administra
si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Pemelihara
an 

rutin/berk
ala rumah 
jabatan 

Jumlah 
Pemeliharaa

n Rutin / 
Berkala 
Rumah 
jabatan 

2 
kegiat

an 

632.000.0
00 

  694.837.200 2 
kegia

tan 

767.767.300   790.750.218   814.466.000     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 

pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 

penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Pemelihara
an 
rutin/berk
ala rumah 
dinas 

Jumlah 
Pemeliharaa
n 
Rutin/Berka
la Rumah 

Dinas  

3 
kegiat

an 

250.000.0
00 

  188.460.000 3 
kegia
tan 

208.240.700   214.472.000   220.907.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Bahan dan 
upah 
pemelihara
an 
rutin/berk
ala gedung 
kantor 

Jumlah 
pemeliharaa
n rutin 
gedung 
kantor 

10 
jenis 

1.600.000.
000 

  1.757.421.60
0 

10 
jenis 

1.941.796.250   1.999.995.000   2.059.995.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 

pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 

penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Pemelihara
an 
rutin/berk
ala mobil 
jabatan 

Jumlah 
Pemeliharaa
n 
Rutin/berka
la Mobil 

Jabatan 

4 
kenda
raan 

250.000.0
00 

  590.190.000 4 
kend
araan 

652.136.000   671.653.000   691.802.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 

aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 

administrasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata

n 
administra
si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Pemelihara
an dan 

pengurusa
n rutin 
kendaraan 

Jumlah 
Pemeliharaa

n dan 
pengurusan 
rutin 
kendaraan 

152 
Kenda

raan 

2.580.000.
000 

  2.499.930.00
0 

152 
Kend

araan 

2.762.322.000   2.844.991.000   2.930.341.000     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 

pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 

penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Pemelihara
an 
rutin/berk
ala 
peralatan 

gedung 
kantor 

Jumlah 
Pemeliharaa
n Rutin / 
Berkala 
Peralatan 

Kantor 

5 
jenis 

213.500.0
00 

  242.690.000 5 
jenis 

268.162.000   276.188.000   284.473.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Pemelihara
an 
rutin/berk
ala 
Mebeulair 

Jumlah 
Pemeliharaa
n Rutin / 
Berkala 
mebeulair 

3 
jenis 

132.000.0
00 

  79.650.000 3 
jenis 

88.010.000   90.643.000   93.363.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 

pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 

penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Rehabilitas
i 
sedang/be
rat gedung 
kantor 

  1 
Paket 

200.000.0
00 

1 
kegiat
an 

700.000.000   0   0   0     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 

aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 

administrasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata

n 
administra
si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Rehabilitas
i 

sedang/be
rat 
kendaraan 
dinas/oper
asional 

Jumlah 
kendaraan 

dinas/opera
sional yang 
direhab 

2 Unit 100.000.0
00 

  0   0   0   0     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 

pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 

penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Pengadaan 
Alat-alat 
Komunika
si 

Jumlah 
pengadaan 
alat-alat 
komunikasi 

6 unit 165.000.0
00 

  95.220.000 6 
unit 

105.214.000   108.363.000   111.613.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Kebutuhan 
pengadaan 
pakaian 
dinas 
dilingkung
an SETDA 

Jumlah 
pakaian 
dinas 

100 
stel 

pakai
an 

550.000.0
00 

  276.281.486 100 
stel 

pakai
an 

328.357.000        355.494.600    382.448.048     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 

pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 

penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Kebutuhan 
pengadaan 
pakaian 
kerja 
lapangan 

Jumlah 
Pakaian 

      29.952.000   35.598.300          38.539.000    41.461.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 

aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 

administrasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata

n 
administra
si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Kebutuhan 
pengadaan 

pakaian 
khusus 
hari -hari 
tertentu 

Jumlah 
pakaian 

      199.550.000   237.162.900        256.762.000    276.229.000     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 

birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 

kelembaga
annya 

Meningkat
nya kinerja 
dan 
disiplin 
aparatur 

SETDA 

Prosentase 
peningkatan 
kinerja dan 
disiplin 
aparatur 

100% 250.000.0
00 

  250.000.000 100% 247.601.800        223.386.000    200.269.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Meningkat
nya 
Keterampil
an dan 
Wawasan 
sumberday
a aparatur 
SETDA 

Jumlah 
kegiatan 
dalam 
rangka 
menunjang 
peningkatan 
Keterampila
n dan 
Wawasan 
sumberdaya 
aparatur 
SETDA 

 36 
kegiat

an  

50.000.00
0 

  150.000.000  36 
kegia
tan  

53.045.000          54.636.350    56.275.441     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 

kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 

dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 

yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Penyusuna
n Laporan 
Akuntabilit

as Kinerja 
Instansi 
Pemerinta
h (LAKIP) 
SETDA 

Jumlah 
dokumen 
LAKIP Setda 

1 
doku
men 

35.000.00
0 

1 
doku
men 

100.000.000 1 
doku
men 

45.684.000 1 
doku
men 

       49.472.884  1 
dok
ume

n 

55.329.870     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 

kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn

ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 

perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Dokumen 

laporan 
keuangan 
semestera
n Bupati, 
Wabup, 
dan Sekda 

Jumlah 

Dokumen 
Laporan 
keuangan 
Smesteran 
Bupati , 
Wabup dan 
SEKDA 

1 

doku
men 

28.500.00

0 

  28.500.000 1 

doku
men 

26.040.790          25.635.000    24.259.000     Setda Kab. 

Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 

birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 

kelembaga
annya 

Laporan 
keuangan 
akhir 
tahun 
Bupati, 

Wabup 
dan Sekda 

Jumlah  
Laporan 
Keuangan 
Akhir tahun 
Bupati, 

Wabup dan 
SEKDA 

1 
doku
men 

29.600.00
0 

  29.600.000 1 
doku
men 

27.045.000          26.625.000    25.196.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Pembinaan 
dan 
penyusuan 
Anjab-ABK 

Jumlah 
dokumen 
kajian 
Analisis 
Jabatan 

2 
SKPD 

100.000.0
00 

Selur
uh 

SKPD 

200.000.000 Selur
uh 

SKPD 

106.090.000 Selur
uh 

SKP
D 

     109.272.700  Selu
ruh 
SKP
D 

112.550.881     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 

daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Meningkat
nya SDM 
bidang 
Komunika
si dan 
Informasi 
yang di 

butuhkan 
sesuai 
dengan 
Kondisi 
kemajuan 
Tekhonogi 
pada saat 

ini 

Jumlah 
sosialisasi   

2 Kali 150.000.0
00 

2 Kali 105.000.000 2 Kali 159.135.000 2 
Kali 

     163.909.050  2 
Kali 

     168.826.322      Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Perbatasan 
Kabupaten 
Bandung 
dengan 
Kab/kota 
yang 
berbatasan 

jumlah 
kegiatan 
verifikasi 
penegasan 
batas 

 25 
Titik  

400.000.0
00 

25 
Titik 

325.000.000  25 
Titik  

400.000.000        400.000.000    400.000.000     Setda Kab. 
Bandung 



RENSTRA SETDA KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2016 -2021 

 

 

 
 

166 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 

birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 

kelembaga
annya 

kegiatan 
penyusuna
n PERDA 
Pemekaran 
Desa dan 

Dokumen 
kajian 

jumlah 
dokumen 
pemekaran 
desa dan 
kajian 

3 Dok 400.000.0
00 

1 Dok 324.000.000 1 
Dok 

350.000.000 1 
Dok 

     350.000.000    350.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Terwujudn
ya 
Efektivitas 
Penyelengg
araan 
Pemerinta
h Desa, 
dalam 
Penataan 
Desa yang 
Meliputi : 
Pembentuk
an, 
Penghapus
an, 
Penggabun
gan, 
Perubahan 
Status dan 

Penetapan 
Desa 

Jumlah 
kajian 
Informasi 
dan Data 
Pengembang
an Penataan 
Daerah (5 
Desa) 

1 Dok 350.000.0
00 

1 Dok 252.000.000 1 
Dok 

288.305.000 1 
Dok 

     350.000.000    400.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 

kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn

ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 

perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Tindaklanj

ut usulan 
Penataan 
Daerah di 
Kabupaten 
Bandung 
meliputi 
Pembentuk
an, 
Penghapus
an, 
Penggabun

Jumlah 

Kajian 
Penyelengga
raan dan 
Usulan 
Penataan 
Daerah (5 
Desa) 

1 Dok 300.000.0

00 

1 Dok 288.000.000 1 dok 500.000.000 1 

dok 

     484.454.150    481.987.775     Setda Kab. 

Bandung 
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gan, 
Perubahan 
Status dan 
Penetapan 
Desa 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 
diterbitkan 

Pelayanan 
bantuan 
hukum 
secara 
litigasi dan 
non litigasi 
, 
Penyusuna
n LO 
untuk 
permasala
han 
hukum, 
opini 
hukum 

Jumlah 
penyelesaian 
perkara-
perkara 
hukum dari 
tingkat 
pertama 
sampai 
Mahkamah, 
jumlah 
pelaksanaan 
konsultasi 
hukum,terli
ndunginya 
hak-hak 
hukum 
aparatur 
sesuai 
ketentuan, 
terlaksanan
ya 
konsultasi 
hukum, 

jumlah 
penyelesaian 
legal opinion 

 
31per
kara 

& 
legal 

opinio
n  

600.000.0
00 

20 
perka
ra, 25 

LO 

436.400.000 23 
perka

ra, 
25 
LO 

424.900.000 23 
perk
ara, 
25 
LO 

     395.398.000  24 
perk
ara, 
25 
LO 

425.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 

Terwujudny
a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 
diterbitkan 

Koordinasi 
perencana
an dan 
perumusa
n 
kebijakan 

Jumlah 
Kebijakan 
Yang 
disusun 

 3 
Kebijk

an  

75.000.00
0 

  0  3 
Kebij
kan  

                          -          Setda Kab. 
Bandung 
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publik di bidang 
Kesejahter
aan Sosial, 
Pendidikan 
dan 

Keagamaa
n dan 
Fasilitasi 
Penangana
n Bencana 

dan Pasca 
Bencana 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 
diterbitkan 

Pengkajian 
dan 
perumusa
n 
Peraturan 
Daerah, 
Peraturan 
Bupati, 
Keputusan 
Bupati, 
Instruksi 
Bupati, 
Perjanjian 
dan MoU 

Jumlah 
Peraturan 
Daerah, 
Peraturan 
Bupati, 
Keputusan 
Bupati, 
Instruksi 
Bupati, 
Perjanjian 
dan MoU 
yang 
tersusun 

 551 
Buah  

250.000.0
00 

551 
buah 

246.400.000 600 
buah 

315.396.000 625 
buah 

     326.100.000  624 
bua
h 

320.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 

daerah 

Jumlah 
Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 

diterbitkan 

Perumusa
n kegiatan 
pelaksanaa
n tugas 
pembantu

an, 
pembinaan
, 
monitoring 
dan 
evaluasi 
serta 
kajian dan 
penyusuna
n 

jumlah 
kegiatan 
rumusan 
kebijakan 
peraturan 

pelaksanaan 
tugas 
perbantuan 
dari pusat 
ke 
Pemerintah 
Kabupaten 
Bandung 
dan 
pemerintah 

 1 
Kegiat

an  

200.000.0
00 

 1 
Kegiat

an  

252.000.000  1 
Kegia
tan  

350.440.000  1 
Kegia
tan  

     366.364.000    393.705.000     Setda Kab. 
Bandung 
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peraturan 
pelaksanaa
n 

Kabupaten 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 
diterbitkan 

Perumusa
n 
Kebijakan 
arah 
Otonomi 
Desa 
dengan 
Peningkata
n 
Kapasitas 
Pengelolaa
n 
Keuangan 
Desa 
sesuai 
Skala 
Lokal 

Jumlah 
Kegiatan 
Rumusan 
Kebijakan 
Peningkatan 
akuntabilita
s 
Pengelolaan 
Keuangan 
Desa 

 1 
Kegiat

an  

200.000.0
00 

 1 
Kegiat

an  

180.000.000  1 
Kegia
tan  

262.830.000  1 
Kegia
tan  

     285.338.000    314.964.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 

publik 

Terwujudny
a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 

daerah 

Jumlah 
Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 

diterbitkan 

Pencetaka
n perda 
dan 
perbup 
yang terbit 

pada 

tahun 
berkenaan 

jumlah 
cetakan 
lembaran 
daerah dan 
berita daera 

 465 
Buah  

250.000.0
00 

465 
buah 

250.000.000 500 
buah 

284.732.000 500 
buah 

     285.338.000  500 
bua
h 

314.964.000     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 

daerah 

Jumlah 
Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 

diterbitkan 

Penyusuna
n 
Progpempe
rda 

jumlah 
tersusunnya 
ProgpemPer
da 

    1 dok 20.000.000 1 dok 100.751.000 1 
dok 

     114.135.000  1 
dok 

122.048.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 

kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny

a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 

Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 
diterbitkan 

Penyusuna

n rencana 
pembentuk
an perda 
tahun 
berikutnya 
(Penyebarl

uasan 
Raperda ) 

jumlah 

dokumen 
data base 
rencana 
pembentuka
n perda 
tahun 

berikutnya 

 1 

Dok  

20.000.00

0 

3 

kegiat
an 

3 

kegia
tan 

3 

kegia
tan 

3 

kegi
atan 

    Setda Kab. 

Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait 
bidang 
perekonomia
n 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
perekonom
ian 

Pelaksanaa
n 
Sosialisasi 
Ketentuan 
di Bidang 
Cukai 
Tembakau 

Jumlah 
SKPD yang 
tersosialisasi 

 26 
SKPD  

100.000.0
00 

10 
OPD 

0 10 
OPD 

0 10 
OPD 

     203.813.000  10 
OPD 

157.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
barang dan 

jasa 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 

barang 
dan jasa 

Sosialisasi 
Peraturan 
di Bidang 
Pengadaan 
Barang/Ja

sa 

Jumlah 
Sosialisasi 
Peraturan di 
Bidang 
Pengadaan 

Barang/Jas
a 

 2 Kali  100.000.0
00 

 2 Kali  90.000.000  2 
Kali  

140.000.000  2 
Kali  

     150.000.000   2 
Kali  

175.000.000     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 

daerah 

Jumlah 
Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 

diterbitkan 

Penyebara
n Produk 
Hukum 

tersusunnya 
300 perda 
sebelumnya, 
300 perda 
tahun 2015, 

240 perbup, 
240 kep 
bup, 120 
warta pusat, 

120 
perjanjian/
MoU     
(Jumlah 
cetakan 
kodifikasi 
peraturan 
pusat dan 
daerah 
(Perda, 
Perbup, 
Kepbup, 
Warta Pusat, 
MoU)) 

100% 90.000.00
0 

320,3
20,32
0,120,
120 
Bk 

86.400.000 340,3
40,33
0,130
,130 
Bk 

105.132.000 350,
350,
340,
140,
140 

Bk 

     110.000.000  360,
360,
350,
150,
150 

Bk 

120.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 

penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a regulasi 
penyelengga
raan 

pemerintah 
daerah 

Jumlah 
Peraturan 
Perundang
-undangan 

yang 
diterbitkan 

Sosialisasi 
pengolaha
n data dan 
sistem 

prosedur 
penataan 
OPD 

Jumlah 
kegiatan 
sosialisasi 

 1 
Kegiat

an  

100.000.0
00 

 1 
Kegiat

an  

175.000.000  1 
Kegia
tan  

              Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 

publik 

Terwujudny
a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 
diterbitkan 

Sosialisasi 
Perda 
Pembentuk
an SKPD 

Jumlah 
Sosialisasi 
(Perda 
Dinas, 
Lemtek, Kec 
Setda) 

    4 Keg 300.000.000 2 keg 131.415.000             Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 

daerah 

Jumlah 
Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 

diterbitkan 

sosialisasi 
meliputi 
produk-
produk 
ketatalaks

anaan 

Jumlah 
kegiatan 
sosialisasi 

 2 
kegiat

an  

100.000.0
00 

 2 
kegiat

an  

100.000.000  2 
kegia
tan  

131.415.000  2 
kegia
tan  

     122.288.000   2 
kegi
atan  

137.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 

kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny

a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 

Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 
diterbitkan 

Pembinaan 

JDI 
Hukum 

Jumlah 

Pembinaan 
JDI Hukum 

 1 

Kegiat
an  

15.000.00

0 

 1 

Kegiat
an  

15.000.000  1 

Kegia
tan  

39.424.000  1 

Kegia
tan  

       40.000.000   1 

Kegi
atan  

60.000.000     Setda Kab. 

Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

    

Kegiatan 
sosialisasi 
produk 
pusat dan 
daerah 
untuk 
masyaraka
t, aparat 
dan pelajar 

jumlah 
kegiatan 
sosialisasi 

 2 
Kegiat

an  

250.000.0
00 

2 
Kegiat

an 

250.000.000 6 
Kegia
tan 

525.566.000 7 
Kegia
tan 

     570.677.000  8 
Kegi
atan 

435.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 

publik 

Terwujudny
a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 
diterbitkan 

Pembangu
nan 
aplikasi 
Produk 
Hukum 
berbasis 

website 

Jumlah 
Sosialisasi 
aplikasi 
Produk 
Hukum 
berbasis 

website 

 3 
Kegiat

an  

40.000.00
0 

1 
Kegiat

an 

40.000.000 1 
Kegia
tan 

52.566.000 1 
Kegia
tan 

       57.067.000  1 
Kegi
atan 

75.000.000     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 

daerah 

Jumlah 
Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 

diterbitkan 

Pelaksanaa
n 
pendidikan 
HAM dan 
Kadarkum 

Jumlah 
Pelaksanaan 
diseminasi 
HAM dan 
Pembinaan 

kadarkum di 
kecamatan 

 18 
Keca

matan  

350.000.0
00 

16 
Keca

matan 

272.800.000 17 
Keca
mata

n 

394.245.000 17 
Keca
mata

n 

     407.626.000  18 
Keca
mat
an 

433.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 

kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny

a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 

Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 
diterbitkan 

Sosialisasi 

peraturan 
perundang
-undangan 

Jumlah 

kehadiran 
peserta 
sosialisasi 

    100 

Orang 

75.000.000 100 

Oran
g 

140.000.000 100 

Oran
g 

     122.288.000  100 

Ora
ng 

118.000.000     Setda Kab. 

Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Sosialisasi 
hasil 
evaluasi 
pelaksanaa
n SPIP 
pada SKPD 

Jumlah 
kegiatan 
sosialisasi 

     1 
Kegiat
an  

65.000.000  1 
Kegia
tan  

43.805.000             Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 

daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Sosialisasi 
tambahan 
penghasila
n PNS (TP-
PNS) 

Jumlah 
kegiatan 
sosialisasi 

     1 
Kegiat
an  

65.000.000  1 
Kegia
tan  

61.327.000  1 
Kegia
tan  

       61.144.000   1 
Kegi
atan  

65.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Sosialisasi 
ANJAB/AB
K 

Jumlah 
kegiatan 
sosialisasi 

     1 
Kegiat
an  

55.000.000                 Setda Kab. 
Bandung 
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daerah 

Meningkatkan 

kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn

ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 

daerah 

Jumlah 

perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Sosilaisasi 

aplikasi 
LAKIP 
setda 

Jumlah 

kegiatan 
sosialisasi 

     1 

Kegiat
an  

25.000.000                 Setda Kab. 

Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Sosialisasi 
aplikasi 
LAKIP 
Kabupaten 

Jumlah 
kegiatan 
sosialisasi 

     1 
Kegiat
an  

75.000.000                 Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 

publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 

pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga

annya 

Sosialisasi 
hasil 
penyusuna
n Evjab 

Jumlah 
kegiatan 
sosialisasi 

     1 
Kegiat
an  

75.000.000                 Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 

birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 

kelembaga
annya 

Sosialisasi 
SiManjab 

Jumlah 
kegiatan 
sosialisasi 

     1 
Kegiat
an  

75.000.000                 Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 
diterbitkan 

harmonisa
si Produk 
Hukum 
Daerah 
berupa 
Perda dan 
Perbup 

jumlah 
dokumen 
data base 
perda dan 
perbup yang 
masih 
berlaku/perl
u diubah 

 2 
Doku
men  

75.000.00
0 

 2 
Doku
men  

71.400.000   2 
Doku
men   

       
87.610.000  

 2 
Doku
men  

       81.525.000   2 
Dok
ume

n  

       85.000.000      Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 
diterbitkan 

Penyesuaia
n Perda 
tentang 
SOTK 
Pemerinta
h daerah 
terhadap 

regulasi 
pemerinta
h 

Jumlah 
rancangan 
regulasi 
produk 
hukum 
Peraturan 
Daerah 

 2 
Doku
men/
Ranca
ngan  

500.571.5
01 

  0  2 
Doku
men/
Ranc
anga

n  

              Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 

kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a regulasi 
penyelengga

raan 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
Peraturan 
Perundang

-undangan 
yang 
diterbitkan 

Penyesuaia
n 
Peraturan 

Bupati 
tentang 
Tupoksi 

Jumlah 
rancangan 
regulasi 

produk 
hukum 
Peraturan 
Bupati 

 5 
Ranca
ngan  

200.000.0
00 

 5 
Ranca
ngan  

150.000.000  5 
Ranc
anga

n  

131.415.000             Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 

daerah 

Jumlah 
Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 

diterbitkan 

Pengklasifi
kasian 
permasala
han 
kelembaga

an 

Jumlah 
rancangan 
regulasi 
produk 
hukum 

Peraturan 
Bupati 

 1 
Dok  

250.000.0
00 

 1 
Dok  

112.666.004  1 
Dok  

              Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 

kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny

a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 

Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 
diterbitkan 

kegiatan 

dilaksanak
an dalam 
bentuk 
perumusa
n 
kebijakan 

ketatalaks
anaan 

Jumlah Dok 

Rancangan 
Perbup 

 1 

Dok  

100.000.0

00 

 1 

Dok  

100.000.000  1 

Dok  

175.220.000  1 

Dok  

     203.813.461   1 

Dok  

196.852.000     Setda Kab. 

Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 
diterbitkan 

Perumusa
n 
Kebijakan 
Pelayanan 
Publik 

Jumlah Dok 
Rancangan 
Perbup 

 1 
Dok  

100.000.0
00 

 1 
Dok  

100.000.000  1 
Dok  

175.220.000  1 
Dok  

     163.050.000   1 
Dok  

186.540.162     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 

publik 

Terwujudny
a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 
diterbitkan 

penyusuna
n 
rancangan 
perubahan 
regulasi 
TP-PNS 

Jumlah 
rancangan 
produk 
hukum 
tentang TP-
PNS 

 1 
Dok  

50.000.00
0 

 1 
Dok  

55.000.000  1 
Dok  

56.946.000             Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a regulasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 

daerah 

Jumlah 
Peraturan 
Perundang
-undangan 
yang 

diterbitkan 

penyusuna
n 
rancangan 
regulasi 
pedoman 

anjab-abk 
dan evjab 

Jumlah 
rancangan 
produk 
hukum 
tentang 

pedoman 
anjab-abk 
dan evjab 

 1 
Dok  

100.000.0
00 

 1 
Dok  

100.933.996  1 
Dok  

              Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Penyusuna
n Laporan 
Evaluasi 
Kemampu
an 
Penyelengg
araan 
Otonomi 
Daerah 
Sebagai 
amanat PP 

Jumlah 
Data 
Evaluasi 
Kemampuan 
Penyelengga
raan 
Otonomi 
Daerah 
(EKPOD) 

 1 
Dok  

50.000.00
0 

 1 
Dok  

180.000.000  1 
Dok  

262.830.000  1 
Dok  

     285.338.000    300.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 

penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 

kelola 
birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 

ditata 
kelembaga
annya 

Analisa 
dan 
Evaluasi 
Penggalian 

Potensi 
PAD dan 
Mekanism
e 
Pengelolaa
n 
Penerimaa

n PAD 
Melalui 
Teknologi 
IT 
berdasarka
n 
Roadmap 
Optimalisa
si PAD 
Kabupaten 
Bandung 

Jumlah 
Rumusan 
Kebijakan 
Optimalisasi 

Potensi 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) 

 1 
Dok  

300.000.0
00 

1 Dok  216.000.000 1 
Dok  

306.635.000 1 
Dok  

     326.101.000    300.000.000     Setda Kab. 
Bandung 
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2016-2020 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Penggalian 
Potensi 
Kabupaten 
Bandung 
melalui 
Kajian 
Peningkata
n 
Kapasitas 
Pemerinta
h Daerah 
berdasarka
n 
Kewenanga
n Urusan 
Pemerinta
han 

Jumlah 
Rumusan 
Kebijakan 
Peningkatan 
Kapasitas 
Daerah 

 1 
Dok  

400.000.0
00 

 1 
Dok  

216.000.000  1 
Dok  

350.000.000  1 
Dok  

     366.864.000    354.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 

penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga

raan 
pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra

si 
penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Inventarisa
si Nama 
Rupabumi 
Unsur 

buatan di 
kabupaten 
Bandung 
sebagai 
amanat 
dari 
Permendag
ri 39/2008 

Jumlah 
Data 
rupabumi 
unsur 

buatan di 
kecamatan 

 10 
Keca

matan  

300.000.0
00 

11 
Keca

matan 

216.000.000 10 
Keca
mata

n 

350.000.000 10 
Keca
mata

n 

     366.864.000    393.705.000     Setda Kab. 
Bandung 



RENSTRA SETDA KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2016 -2021 

 

 

 
 

179 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 

birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 

kelembaga
annya 

Penyusuna
n 
Rumusan 
Kebijakan 
Pendelegas

ian 
Kewenanga
n Kepada 
Kecamatan 

dan 
Kelurahan 

Jumlah 
Rumusan 
Kebijakan 
Pendelegasia
n 

Kewenangan 
Kepada 
Kecamatan 
dan 

Kelurahan 

 1 
Dok  

350.000.0
00 

 1 
Dok  

288.000.000  1 
Dok  

438.000.000  1 
Dok  

     489.152.000    515.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Penyusuna
n Hasil 
Monitoring 
dan 
Evaluasi 
Serta 
Pengawasa
n 
Penyelengg
araan 
Urusan 
Pemerinta
han 

Prosentase 
Hasil 
Monitoring 
dan 
Evaluasi 
Serta 
Pengawasan 
Penyelengga
raan Urusan 
Pemerintaha
n 

70% 350.000.0
00 

80% 288.000.000 80% 437.144.805 80%      489.152.000    515.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 

publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 

pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga

annya 

pelaksanaa
n evaluasi 
dan 
monitoring 
implement
asi 

pelimpaha
n 
kewenanga
n Bupati 
kepada 
Camat 

jumlah 
kegiatan 
evaluasi dan 
monitoring 
implementas
i 

pelimpahan 
kewenangan 
Bupati 
kepada 
Camat 

 1 
Kegiat

an  

200.000.0
00 

 1 
Kegiat

an  

216.000.000  1 
Kegia
tan  

300.000.000  1 
Kegia
tan  

     360.866.289    433.076.000     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 

birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 

kelembaga
annya 

Pengelolaa
n 
aset/baran
g milik 
daerah 

yang 
ditetapkan 
setiap 
tahun 

Jumlah 
inventarisasi 
aset yang 
akan 
dihapuskan 

100% 500.000.0
00 

  0 100%               Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
barang dan 
jasa 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
barang 
dan jasa 

Penyusuna
n Standar 
Biaya 
Belanja 
Daerah 

Jumlah 
dokumen 
Standar 
Biaya 
belanja 
daerah 

 1 
doku
men   

400.000.0
00 

 1 
doku
men   

477.200.000  1 
doku
men   

650.000.000  1 
doku
men   

     700.000.000   1 
dok
ume

n   

700.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Penyusuna
n Aplikasi 
Sistem 
informasi 
keuangan 
daerah 

Jumlah 
DKBMD 

 500 
Buku  

600.000.0
00 

  0                 Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 

birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 

kelembaga
annya 

Peningkata
n 
Manajeme
n Aset / 
Barang 

Daerah 

Jumlah 
SKPD yang 
ditertibkan 
dalam aset 
kendaraan 

72 
SKPD 

650.000.0
00 

  0                 Setda Kab. 
Bandung 



RENSTRA SETDA KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2016 -2021 

 

 

 
 

181 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
barang dan 

jasa 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 

barang 
dan jasa 

Penelaaha
n rencana 
kebutuhan 
BMD 
(Pengadaa

n dan 
Pemelihara
an 

Jumlah 
terlaksanan
ya 
penelaahan 
rencana 

kebutuhan 
BMD 

    2 Keg   2 Keg   2 
Keg 

  2 
Keg 

      Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
barang dan 
jasa 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
barang 
dan jasa 

Penyusuna
n 
dokumen 
kebutuhan 
BMD 
(Pengadaa
n dan 
pemelihara
an) 

jumlah 
dokumen 
kebutuhan 
BMD 

    100 
buku 

  100 
buku 

  100 
buku 

  100 
buk
u 

      Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 

publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait 
bidang 

perekonomia
n 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
perekonom

ian 

Regulasi 
pengelolaa
n BMD 

Jumlah 
produk 
regulasi 
kebijakan 
pengelolaan 
aset 

    1 
produ

k 

  1 
prod
uk 

  1 
prod
uk 

  1 
prod
uk 

      Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 

penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 

terkait 
bidang 
perekonomia
n 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 

bidang 
perekonom
ian 

Sosialisasi 
regulasi 
pengelolaa
n BMD 

Jumlah 
SKPD yang 
dapat 
memahami 

regulasi 
pengelolaan 
BMD 
(produk 
daerah) 

    72 
SKPD 

  72 
SKPD 

  72 
SKP
D 

  72 
SKP
D 

      Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait 

bidang 
perekonomia
n 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 

perekonom
ian 

Pengemba
ngan 
sistem 
informasi 
BMD 

jumlah 
dokumen 
pengembang
an sistem 
informasi 

BMD 

    1 Dok                   Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait 
bidang 
perekonomia
n 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
perekonom
ian 

Sarana 
Pendukun
g 

Jumlah 
Software 
dan 
Hardware 
pengelolaan 
BMD 

        1 
Paket 

  

      

      Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait 
bidang 
perekonomia

n 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
perekonom
ian 

Sarana 
Pendukun
g 

jumlah 
terpelihara 
Software 
dan 
Hardware 
pengelolaan 
BMD 

            1 
Pake

t 

  1 
Pake

t 

      Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait 

bidang 
perekonomia
n 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 

perekonom
ian 

Sensus 
BMD 

Jumlah 
SKPD Yang 
dapat 
melakukan 
sensus 

        72 
SKPD 

              Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait 

bidang 
perekonomia
n 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 

perekonom
ian 

Pencatatan 
BMD 

Jumlah 
SKPD yang 
dapat 
menginventa
risir BMD ke 

dalam 
database 

    72 
SKPD 

  72 
SKPD 

  72 
SKP
D 

  72 
SKP
D 

      Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait 
bidang 
perekonomia
n 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
perekonom
ian 

Penghapus
an BMD 

Jumlah 
dokumen 
yang 
dihapus/di
musnahkan
/dilelang 

    2 
doku
men 

  2 
doku
men 

  2 
doku
men 

  2 
dok
ume

n 

      Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait 
bidang 
perekonomia

n 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
perekonom
ian 

Pelaporan 
BMD 

Jumlah 
SKPD yang 
dapat 
melaporkan 
LBMD 

                        Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait 

bidang 
perekonomia
n 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 

perekonom
ian 

Bimtek 
aplikasi 
Pengelolaa
n BMD 

Jumlah 
SKPD yang 
dapat 
memahami 
aplikasi 

pengelolaan 
BMD 

                        Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait 

bidang 
perekonomia
n 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 

perekonom
ian 

Sosialisasi 
regulasi 
pengelolaa
n BMD 

Jumlah 
SKPD yang 
dapat 
memahami 
Regulasi 

Pengelolaan 
BMD 
(Produk 
Pusat) 

                        Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait 
bidang 
perekonomia
n 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
perekonom
ian 

Penggunaa
n BMD 

Jumlah 
SKPD yang 
melaporkan 
catatan 
Penggunaan 
BMD  

    72 
SKPD 

  72 
SKPD 

  72 
SKP
D 

  72 
SKP
D 

      Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 

publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait 
bidang 

perekonomia
n 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
perekonom

ian 

Pemanfaat
an BMD 

Jumlah 
Jenis BMD 
Idle yang 
dapat 
dimanfaatka
n 

    3 
Jenis 

  3 
Jenis 

  3 
Jenis 

  3 
Jeni

s 

      Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 

penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 

terkait 
bidang 
perekonomia
n 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 

bidang 
perekonom
ian 

 Pemanfaat
an BMD 

Dokumen 
Kajian 
Pemanfaata
n BMD 

    1 
Doku
men 

  1 
Doku
men 

  1 
Doku
men 

  1 
Dok
ume

n 

      Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait 
bidang 
perekonomia
n 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
perekonom
ian 

Penertiban 
BMD 

Jumlah 
Sertifikasi 
atas Aset 
Pemda 
berupa 
Tanah 

    25 
Sertifi
kasi 

  25 
Sertif
ikasi 

  25 
Sertif
ikasi 

  25 
Serti
fikas

i 

      Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait 
bidang 
perekonomia
n 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
perekonom
ian 

 Penertiba
n BMD 

Jumlah 
SKPD yang 
dapat 
menertibkan 
Aset Pemda 
berupa 
Kendaraan 

    72 
SKPD 

  72 
SKPD 

  72 
SKP
D 

  72 
SKP
D 

      Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 

aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 

penataan 
kebijakan 
terkait 
bidang 
perekonomia
n 

Persentase 
pencapaia

n 
kebijakan 
bidang 
perekonom
ian 

Pengendali
an BMD 

Jumlah 
Permasalaha

n Aset 
Pemda 
berupa 
Tanah, yang 
dapat di 
selesaikan 

    15 
Bidan

g 
Tanah 

  15 
Bida

ng 
Tana

h 

  15 
Bida

ng 
Tana

h 

  15 
Bida

ng 
Tan
ah 

      Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 

pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 

penyelengg
araan 
pemeritah 
daerah 

Penyelengg
araan 
Pemerinta
han, 
Kemasyara

katan dan 
Pembangu
nan di 
Kabupaten 
Bandung 

Jumlah 
Fasilitasi 
Pembinaan 
Perangkat 
Daerah, 

Fasilitasi 
kerjasama 
daerah kab. 
Bandung 
dan 
Fasilitasi 
Penyelengga
raan 
Fasilitasi 
Pemilu 

7 
Kegiat

an 

1.450.000.
000 

7 
Kegiat

an 

1.250.000.00
0 

7 
Kegia
tan 

         224.453.400    227.137.002     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
barang dan 

jasa 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 

barang 
dan jasa 

fasilitasi 
pengadaan 
barang/jas
a yang 
dilaksanak

an melalui 
ULP 
Kabupaten 
Bandung 

persentase 
pelaksanaan 
pengadaan 
barang/jasa 
dilaksanaka

n melalui 
ULP 
kabupaten 
bandung 

100% 250.000.0
00 

100% 218.000.000 100% 451.547.000 100
% 

     425.000.000  100
% 

450.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
barang dan 
jasa 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
barang 
dan jasa 

fasilitasi 
pengadaan 
barang/jas
a yang 
dilaksanak
an melalui 
LPSE 
Kabupaten 
Bandung 

persentase 
pengadaan 
barang/jasa 
yang 
dilaksanaka
n melalui 
LPSE 
Kabupaten 
Bandung 

100% 350.000.0
00 

100% 390.000.000 100% 530.300.000 100
% 

     550.000.000  100
% 

600.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
barang dan 

jasa 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 

barang 
dan jasa 

evaluasi 
dan 
pelaporan 
kegiatan 
pembangu

nan 
Kabupaten 
Bandung 

Jumlah 
dokumen 
hasil 
evaluasi dan 
pelaporan 

kegiatan 
pembangun
an 
Kabupaten 
Bandung 

 4 
Dok  

150.000.0
00 

 4 
Dok  

230.000.000  4 
Dok  

381.768.000  4 
Dok  

     375.000.000   4 
Dok  

400.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 

kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn

ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
barang dan 
jasa 

Persentase 

pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
barang 
dan jasa 

Kegiatan 

monitoring 
dan 
pengendali
an 
pembangu
nan 
Kabupaten 
Bandung 

Jumlah 

SKPD yang 
dilakukan 
monitoring 
dan 
pengendalia
n 
pembangun
an 

 72 

SKPD  

350.000.0

00 

 72 

SKPD  

250.000.000  72 

SKPD  

414.491.000  72 

SKP
D  

     390.000.000   72 

SKP
D  

     400.000.000      Setda Kab. 

Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
barang dan 

jasa 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 

barang 
dan jasa 

Kegiatan 
Pembuata
n Aplikasi 
Sistem 
Pengendali

an 
Pembangu
nan 
Kabupaten 

Bandung 

Jumlah 
aplikasi 
sistem 
pengendalia
n 

pembangun
an 
Kabupaten 
Bandung 

    1 100.000.000                 Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait di 
bidang 
kesejahteraa
n sosial 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
kesejahter
aan sosial 

Disalurkan
nya 
bantuan 
keagamaa
n dan 
bantuan 
lainnya 
yang tepat 
sasaran 
yang telah 
direkomen
dasikan 

Jumlah 
Bantuan 
Keagamaan 
dan 
Bantuan 
lainnya yang 
tepat 
sasaran 

 600 
Propo

sal  

400.000.0
00 

 600 
Propo

sal  

300.000.000  600 
Propo

sal  

436.306.000  600 
Prop
osal  

     400.000.000   600 
Prop
osal  

400.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 

kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn

ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait di 
bidang 
kesejahteraa
n sosial 

Persentase 

pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
kesejahter
aan sosial 

Kejadian 

bencana 
dan pasca 
bencana 

Jumlah 

Kejadian 
bencana dan 
pasca 
bencana 
yang 
difasilitasi 

 270 

Kejadi
an  

200.000.0

00 

  0  270 

Kejad
ian  

              Setda Kab. 

Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait 

bidang 
perekonomia
n 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 

perekonom
ian 

Pembentuk
an Tim 
P3DN dan 
TPID, 
Pembinaan 

Produk, 
Monitoring 
Perkemban
gan 

Produk, 
Koordinasi 
Pemerinta
h Propinsi 
dan Pusat, 
Sosialisasi, 
Peningkata
n 
Kapasitas 
UMKM 
Kabupaten 
Bandung ( 

Jumlah 
kegiatan 
monitoring 
promosi 
produk 

unggulan 
serta 
pengendalia
n dan 

monitoring 
TPID 

 6 
Kegiat

an  

150.000.0
00 

10 
OPD 

354.000.000 10 
OPD 

327.229.000 10 
OPD 

     400.000.000  10 
OPD 

400.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 

publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait 
bidang 

perekonomia
n 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
perekonom

ian 

Pembentuk
an Tim, 
Pembinaan
, 
Sosialisasi 
sertaKoord

inasi 
Pemerinta
h Propinsi 
dan Pusat 
Mengenai 

Kegiatan 
Pengemba
ngan 
Ekonomi 
Kreatif 
dikabupate
n Bandung 

Jumlah 
kecamatan 
yang 
dimonitor 
dan evaluasi 
ekonomi 

kreatif 

31 
Keca

matan 

200.000.0
00 

12 
OPD 

300.000.000 12 
OPD 

327.229.000 12 
OPD 

     400.000.000  12 
OPD 

350.000.000     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait 

bidang 
perekonomia
n 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 

perekonom
ian 

Pelaksanaa
n 
monitoring 
evaluasi 
perkemban

gan 
perekonom
ian 
masyaraka

t desa, 
pemantaua
n, 
pengendali
an 
perekonom
ian 
masyaraka
t desa 
serta 
pembinaan 
perkemban
gan 
ekonomi 
masyaraka
t 

Jumlah desa 
dan 
Gapoktan 
yang 
dilakukan 

monitoring 
evaluasi 
pengembang
an sarana 

perekonomia
n 
masyarakat 
desa dan 
pertumbuha
n ekonomi 
masyarakat 

9/3 
Desa/
Gapok

tan 

150.000.0
00 

15 
OPD 

250.000.000 15 
OPD 

381.768.000 15 
OPD 

     300.000.000  15 
OPD 

300.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 

aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 

penataan 
kebijakan 
terkait 
bidang 
perekonomia

n 

Persentase 
pencapaia

n 
kebijakan 
bidang 
perekonom
ian 

Pembinaan 
dan 

fasilitasi 3 
BUMD, ijin 
prinsip 
dan usaha 
PT. BPRS, 

proses 
perijinan 
PT. BPRS 
ke OJK 

Jumlah 
BUMD yang 

termonitor 

3 
BUM

D 

200.000.0
00 

3 
BUM

D 

500.000.000 5 
BUM

D 

708.998.000 5 
BUM

D 

     750.000.000  5 
BU

MD 

800.000.000     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 

birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 

kelembaga
annya 

Monev 
pelaksanaa
n SPIP 
pada SKPD 

Jumlah 
SKPD 

2 
SKPD 

150.000.0
00 

10 
SKPD 

100.000.000 Selur
uh  

SKPD 

136.345.000 -                       -  - 0     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

monitoring 
dan 
penyusuna
n laporan 
capaian 
Penerapan 
SPM 

Jumlah 
laporan 
capaian 
Penerapan 
SPM 

2 Dok 100.000.0
00 

 2 dok 
, 1 

aplika
si 

75.000.000  2 
dok , 

1 
aplik
asi 

141.799.000  2 
dok , 

1 
aplik
asi 

     150.000.000   2 
dok 
, 1 

aplik
asi 

150.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 

daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

monitoring 
penyusuna
n SOP 
SKPD 

Jumlah 
SKPD                 

15 
SKPD 

50.000.00
0 

15 
SKPD 

50.000.000 15 
SKPD 

109.000.000 15 
SKP
D 

     125.000.000  15 
SKP
D 

150.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait 

bidang 
perekonomia
n 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 

perekonom
ian 

monitoring 
capaian 
SPM BLUD 

jumlah 
dokumen 
monitoring 
capaian SPM 
BLUD 

1 Dok 50.000.00
0 

 1 dok 
, 1 

aplika
si 

50.000.000  1 
dok , 

1 
aplik
asi 

109.000.000  1 
dok , 

1 
aplik
asi 

     100.000.000   1 
dok 
, 1 

aplik
asi 

100.000.000     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 

birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 

kelembaga
annya 

Laporan 
Penyelengg
araan 
Pemerinta
han 

Daerah 

Jumlah 
dokumen 
laporan 
penyelengga
raan 

pemerintaha
n daerah 
(LPPD dan 
EPPD) 

 2 
Doku
men  

275.000.0
00 

2 
Doku
men 

275.000.000  2 
Doku
men  

292.000.000        179.556.520    250.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya 
kemudahan 
informasi 
kebijakan 
dan 
pelayanan 
publik 

Persentase 
pengemba
ngan 
informasi 
kebijakan 
dan 
pelayanan 
publik 

Penyebarlu
asan 
Informasi 
dan 
Penyelengg
araan 
Pemda 

jumlah jenis 
informasi 
penyelengga
raan 
pemerintah 
daerah 

3 
Jenis 

1.045.000.
000 

265 
releas

e 

1.043.672.00
0 

300 
relea

se 

1.108.388.000 330 
relea

se 

   
1.262.843.120  

350 
relea

se 

1.235.671.629     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 

publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait di 
bidang 

kesejahteraa
n sosial 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
kesejahter

aan sosial 

Kegiatan 
pembinaan 
baca tulis 
Al-Quran 
serta 
kajian 

regulasi 
Soreang 
Kota 
Santri 

Jumlah 
Kegiatan 

    1 
kegiat

an 

500.000.000                 Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 

aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 

penataan 
kebijakan 
terkait di 
bidang 
kesejahteraa
n sosial 

Persentase 
pencapaia

n 
kebijakan 
bidang 
kesejahter
aan sosial 

Partisipasi 
para 

ulama 
dalam 
kegiatan 
FKUU 

Jumlah 
partisipasi 

ulama 
dalam 
kegiatan 
FKUU 

730  
Org 

200.000.0
00 

730 
Org 

250.000.000 730 
Org 

220.212.642 730 
Org 

     218.622.641  730 
Org 

233.623.730     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait di 

bidang 
kesejahteraa
n sosial 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 

kesejahter
aan sosial 

Penyampai
an pesan 
moral 
keagamaa
n melalui 

kegiatan 
Maulid 
Nabi 
Muhamma

d SAW 

Jumlah 
kehadiran 
masyarakat 
pada 
kegiatan 

Maulid Nabi 
Muhammad 
SAW 

 575 
Orang  

100.000.0
00 

 575 
Orang  

139.205.162  575 
Oran

g  

327.236.000  575 
Oran

g  

     324.873.000   575 
Ora
ng  

347.165.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait di 
bidang 
kesejahteraa
n sosial 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
kesejahter
aan sosial 

Penyampai
an pesan 
moral 
keagamaa
n melalui 
kegiatan 
peringatan 
Isro Mi'raj 
Nabi 
Muhamma
d SAW 

Jumlah 
kehadiran 
masyarakat 
pada 
kegiatan Isro 
Mi'raj  Nabi 
Muhammad 
SAW 

 575 
Orang  

74.174.00
0 

 575 
Orang  

82.950.000  575 
Oran

g  

73.064.700  575 
Oran

g  

       72.537.000   575 
Ora
ng  

77.514.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 

aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 

penataan 
kebijakan 
terkait di 
bidang 
kesejahteraa
n sosial 

Persentase 
pencapaia

n 
kebijakan 
bidang 
kesejahter
aan sosial 

Penyampai
an pesan 

moral 
keagamaa
n melalui 
kegiatan 
Nuzul 
Qu'ran 

Jumlah 
kehadiran 

masyarakat 
pada 
kegiatan 
Nuzul 
Qu'ran 

250 
Orang 

74.175.00
0 

250 
Orang 

82.950.000 250 
Oran

g 

73.064.700 250 
Oran

g 

       72.537.000  250 
Ora

ng 

77.514.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait di 
bidang 
kesejahteraa
n sosial 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
kesejahter
aan sosial 

Penyampai
an pesan 
moral 
keagamaa
n melalui 
kegiatan 
menyambu
t malam 
lailatul 
qodar 

Jumlah 
kehadiran 
masyarakat 
pada 
kegiatan 
menyambut 
malam 
lailatul 
qodar 

150 
Orang 

32.930.00
0 

150 
Orang 

33.030.000 150 
Oran

g 

29.093.000 150 
Oran

g 

       28.883.000  150 
Ora
ng 

30.865.000     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait di 

bidang 
kesejahteraa
n sosial 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 

kesejahter
aan sosial 

Penyampai
an pesan 
moral 
keagamaa
n melalui 

kegiatan 
hari raya 
Iedul Fitri 

Jumlah 
kehadiran 
masyarakat 
pada 
kegiatan 

hari raya 
Iedul Fitri 

500 
Orang 

80.425.00
0 

500 
Orang 

90.250.000 500 
Oran

g 

79.494.800 500 
Oran

g 

       78.920.000  500 
Ora
ng 

84.336.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait di 
bidang 
kesejahteraa
n sosial 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
kesejahter
aan sosial 

Penyampai
an pesan 
moral 
keagamaa
n melalui 
kegiatan 
hari raya 
Iedul Adha  

Jumlah 
kehadiran 
masyarakat 
pada 
kegiatan 
hari raya 
Iedul Adha 

400 
Orang 

80.425.00
0 

400 
Orang 

90.250.000 400 
Oran

g 

79.494.800 400 
Oran

g 

       78.920.000  400 
Ora
ng 

84.336.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait di 
bidang 
kesejahteraa

n sosial 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
kesejahter
aan sosial 

Penyampai
an pesan 
moral 
keagamaa
n melalui 
kegiatan 
menyambu

t tahun 
baru islam 
1 
muharam 

Jumlah 
kehadiran 
masyarakat 
pada 
kegiatan 
menyambut 
tahun baru 

islam 1 
muharam 

425 
Orang 

98.050.00
0 

425 
Orang 

93.675.000 425 
Oran

g 

82.511.000 425 
Oran

g 

       81.915.000  425 
Ora
ng 

87.536.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 

aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 

penataan 
kebijakan 
terkait di 
bidang 
kesejahteraa
n sosial 

Persentase 
pencapaia

n 
kebijakan 
bidang 
kesejahter
aan sosial 

Meningkat
kan 

pemahama
n dan 
kapasitas 
kafilah 
MQK 

Jumlah 
kafilah yang 

bina 

42 
Orang 

159.872.0
00 

- 0 40 
orang 

156.914.000 -                       -  40 
oran

g 

166.470.000     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait di 

bidang 
kesejahteraa
n sosial 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 

kesejahter
aan sosial 

Meningkat
nya 
prestasi 
MQK 
tingkat 

provinsi 
jawa barat 

prestasi 
MQK tingkat 
provinsi 
jawa barat 

3 
Besar 

325.685.0
00 

Juara 
Umu
m 

500.000.000 - 0 Juar
a 
Umu
m 

     437.233.000  - 0     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait di 
bidang 
kesejahteraa
n sosial 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
kesejahter
aan sosial 

Meningkat
kan 
pemahama
n dan 
kapasitas 
kafilah 
MTQ 

Jumlah 
kafilah yang 
bina 

42 
Orang 

192.380.0
00 

- 0 - 0 42 
Oran

g 

     138.513.000  - 0     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait di 
bidang 
kesejahteraa

n sosial 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
kesejahter
aan sosial 

Meningkat
nya 
prestasi 
MTQ 
tingkat 
provinsi 
jawa barat 

prestasi 
MTQ tingkat 
provinsi 
jawa barat 

10 
Besar 

744.655.0
00 

- 0 3 
besar 

841.300.000 -                       -  3 
besa

r 

892.536.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait di 

bidang 
kesejahteraa
n sosial 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 

kesejahter
aan sosial 

Seleksi 
Kafilah 
STQ ke 
tingkat 
provinsi 

jawa barat 

Jumlah 
seleksi 
kafilah STQ 
ke tingkat 
provinsi 

Jawa Barat 

42 
Orang 

250.000.0
00 

- 0 40 
Oran
g 

322.735.000 -                       -  40 
Ora
ng 

342.390.000     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait di 

bidang 
kesejahteraa
n sosial 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 

kesejahter
aan sosial 

Meningkat
kan 
pemahama
n dan 
kapasitas 

kafilah 
STQ 

Jumlah 
kafilah yang 
bina 

16 
Orang 

122.500.0
00 

- 0 40 
Oran

g 

114.406.000 -                       -  40 
Ora
ng 

121.373.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait di 
bidang 
kesejahteraa
n sosial 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
kesejahter
aan sosial 

Meningkat
kan 
kapasitas 
dan 
prestasi 
kafilah 
STQ 

Jumlah 
kafilah yang 
bina 

16 
Orang 

53.820.00
0 

- 0 40 
Oran

g 

51.797.000 -                       -  40 
Ora
ng 

54.951.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait di 
bidang 
kesejahteraa

n sosial 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
kesejahter
aan sosial 

Meningkat
nya 
prestasi 
STQ 
tingkat 
provinsi 
jawa barat 

prestasi STQ 
tingkat 
provinsi 
jawa barat 

- 0 3 
Besar 

408.832.000 - 0 3 
Besa

r 

     357.510.000  - 0     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait di 

bidang 
kesejahteraa
n sosial 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 

kesejahter
aan sosial 

Kegiatan 
MTQ 
Tingkat 
Kabupaten 
Bandung 

Jumlah 
kafilah   

- 0 42 
Orang 

527.748.871 - 0 40 
Oran

g 

     660.363.000  - 0     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait di 

bidang 
kesejahteraa
n sosial 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 

kesejahter
aan sosial 

Kegiatan 
Pembinaan 
MTQ 
Tahap II 

Jumlah 
kafilah   

    - 0 - 0 40 
Oran

g 

     278.343.000  - 0     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya kualitas 
penataan 
kebijakan 
terkait di 
bidang 
kesejahteraa
n sosial 

Persentase 
pencapaia
n 
kebijakan 
bidang 
kesejahter
aan sosial 

Kegiatan 
MQK 
Tingkat 
Kabupaten 
Bandung 

Jumlah 
kafilah   

    42 
Orang 

0 40 
Oran

g 

295.443.000     40 
Ora
ng 

313.435.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 

daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Penerbitan 
keputusan 
Bupati 
tentang 
persetujua
n 
penetapan 

lokasi 
untuk 
pengadaan 
tanah 

Jumlah 
fasilitasi 
proses 
persetujuan 
penlok 

1 
kegiat

an 

325.000.0
00 

  271.788.919 1 
kegia
tan 

322.681.000        330.000.000         346.384.515      Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 

aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 

organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 

daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Tertibnya 
administra

si 
pertanaha
n, 
permasala
han 
pertanaha
n dan 
pengadaan 
tanah bagi 
kepentinga

jumlah 
dbintek 

pertanahan 
yang 
dilaksanaka
n 

1 
Kegiat

an 

175.000.0
00 

  175.000.000 1 
Kegia

tan 

207.769.000        216.363.500         216.369.890      Setda Kab. 
Bandung 
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n umum di 
kabupaten 
bandung 

Meningkatkan 

kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn

ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 

daerah 

Jumlah 

perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Kunjungan 

kerja 
dalam 
rangka 
tarawih 
keliling 

Jumlah 

Kunjungan 
kerja  dalam 
rangka 
tarawih 
keliling 

7 DP 280.000.0

00 

7 DP 300.000.000 7 DP 405.342.750 7 DP      359.925.000  7 DP 345.100.000     Setda Kab. 

Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Penerimaa
n 
kunjungan 
kerja 
pejabat 
negara dan 
lembaga 
pemerinta
h daerah 

Jumlah 
kunjungan 
kerja dan 
upacara 
ceremonial 
lainnya 

605 
Kali 

900.000.0
00 

666 
kali 

855.000.000 732 
kali 

1.155.222.000 805 
kali 

   
1.078.995.893  

886 
kali 

1.138.005.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Terwujudny
a tertib 
administrasi 
penyelengga
raan 

pemerintah 
daerah 

Persentase 
peningkata
n 
administra
si 

penyelengg
araan 
pemeritah 

daerah 

Penyelengg
araan 
pemerinta
h di bidang 
pembangu

nan 
kemasyara
katan dan 

pemerinta
han 

Jumlah 
rapat 
koordinasi 
unsur 
muspida 

yang 
dilaksanaka
n 

12 
kali 

300.000.0
00 

  250.000.000 12 
kali 

337.784.000        312.888.000    300.000.000     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 

birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 

kelembaga
annya 

Penyelengg
araan 
rakor 
pejabat 
negara 

Jumlah 
Penyelengga
raan rapat 
koordinasi 
Pejabat 

Pemerintah 
Daerah  

4 Kali 800.000.0
00 

8 Kali 680.000.000 8Kali 918.773.000 12 
Kali 

   
1.251.552.000  

12 
Kali 

1.325.000.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Kunker/In
speksi 
KDH dan 
WKDH 

Jumlah 
Kunker/Ins
peksi 

31 
Kali 

1.375.000.
000 

210 
Kali 

761.080.000 210 
Kali 

1.028.323.000 210 
Kali 

     960.469.000  210 
Kali 

1.012.997.480     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 

daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Koordinasi 
dengan 
pemerinta
h pusat 
dan 
pemerinta
h daerah 

lainnya 

Jumlah 
koordinasi 
dengan 
Pemerintah 
Pusat dan 
Pemerintah 
Daerah  

lainnya 

6 Kali 1.072.500.
000 

8 Kali 865.908.000 10 
Kali 

1.169.960.000 10 
Kali 

   
1.202.037.000  

10 
Kali 

1.199.740.419     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 

birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 

kelembaga
annya 

Penyelengg
araan 
pemerinta
h, 
kemasyara

katan dan 
pembangu
nan di 
Kabupaten 
Bandung 

Jumlah 
laporan 
keterangan 
pertanggung
jawaban 

(LKPJ) 

1 
doku
men 

325.000.0
00 

  325.000.000 1 
doku
men 

252.555.000        240.000.025    229.868.566     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 

birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 

kelembaga
annya 

Penyusuna
n LAKIP 
Kabupaten 
Bandung 

Jumlah 
dokumen 
LAKIP 
pemerintah 
kabupaten 

bandung 

1 
doku
men 

150.000.0
00 

1 
doku
men 

250.000.000 1 
doku
men 

182.616.000 1 
doku
men 

     184.000.000  1 
dok
ume

n 

187.431.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 
daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Penyusuna
n LAPTAH 
Setda  

Jumlah 
Dokumen 
LAPTAH 
Setda tahun 
2016 

1 
doku
men 

50.000.00
0 

1 
doku
men 

54.000.000 1 
doku
men 

77.000.000 1 
doku
men 

       92.000.000  1 
dok
ume

n 

106.093.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara
an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya penataan 
organisasi 
dan tata 
kelola 
birokrasi 
pemerintah 

daerah 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang telah 
ditata 
kelembaga
annya 

Penyusuna
n Renja 
Setda dan 
perubahan 
renja 
Setda 2016 

jumlah 
dokumen 
Renja Setda 
dan 
perubahan 
renja Setda 
2016 

2 
doku
men 

50.000.00
0 

2 
doku
men 

70.000.000 2 
doku
men 

97.846.500 2 
doku
men 

     112.318.000  2 
dok
ume

n 

123.775.000     Setda Kab. 
Bandung 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya 
kemudahan 
informasi 
kebijakan 

dan 
pelayanan 
publik 

Persentase 
pengemba
ngan 
informasi 
kebijakan 

dan 
pelayanan 
publik 

Tersampai
kan 
Informasi 
Program 
Dan 

Kegiatan 
Yang 
akuntabilit
as dan 
Kerjasama 
yang Solid 
dengan 
Media 
Massa 

Jumlah 
kerjasama 
dengan 
media 
massa 

5 
MOU 
denga

n 
media 

massa 

500.000.0
00 

5 MoU 330.000.000 5 
MoU 

530.450.000 5 
MoU 

     546.363.500  5 
MoU 

562.754.405     Setda Kab. 
Bandung 
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Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara

an pelayanan 
publik 

Meningkatn
ya 
kemudahan 
informasi 
kebijakan 

dan 
pelayanan 
publik 

Persentase 
pengemba
ngan 
informasi 
kebijakan 

dan 
pelayanan 
publik 

Tersampai
kannya 
Informasi 
yang cepat 
dan akurat 

semua 
program 
dan 
kegiatan 

kepada 
publik 

  100% 200.000.0
00 

265 
Relele
ase 

155.000.000 300 
Relel
ease 

212.180.000 330 
Relel
ease 

     218.545.400  350 
Relel
ease 

225.101.762     Setda Kab. 
Bandung 
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BAB VI 

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH  

KABUPATEN BANDUNG 

 

Sekretariat Daerah menjabarkan indikator yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima 

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun berdasarkan 

pada hasil rumusan indikator pada Sekretariat Daerah pada 

Renstra untuk periode pembangunan 2016-2021; jika disesuaikan 

dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung yang 

secara langsung mendukung pencapain Tujuan dan sasaran ialah 

seperti terlihat pada table dibawah ini. 
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Tabel. 4.2 

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja   

Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah   

Perubahan Kabupaten Bandung Setelah Perubahan  

TUJUAN Sasaran Strategis 

Indikator  Target 

Kinerja 
Kondis

i Awal 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Meningkatkan 

kinerja aparatur 

dan kelembagaan 
penyelenggaraan 

pelayanan piblik 

Meningkatkan 

Efekrifitas 

Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah 

1. Indeks Kepatuhan 

Standar Pelayanan Publik 
  60 61 62 63 64 

2. Nilai survey  Kepuasan 

Masyarakat 
  70 72 76 78 80 

3. Skor  IKK LPPD   3,0 (ST) 3,01 (ST) 3,02 (ST) 3,03 (ST) 3,04(ST) 

Meningkatkan Kualitas 

Pelaksanaan Urusan 

Pemerintah Daerah 

1. Jumlah Regulasi Urusan 

Penyelenggaraan Perangkat 

Daerah 

  
9 12 13 14 15 

penetapa

n 

penetapa

n 

penetapa

n 

Penetapa

n 

penetapa

n 

2. Produk Hukum Daerah   14 perda 14 perda 14 perda 14 perda 14 perda 

3. Jumlah paket pengadaan 

yang dilaksanakan melalui 

ULP 

  350 352 354 356 358 

Meningkatkan 

Akuntabilitas Kinerja 

1. Prosentase  BMD kondisi 

baik 
  80 81 82 83 84 

2. Nilai Akip Setda   64,25 (B) 64,40 (B) 64,50 (B) 64,75 (B) 65 (B) 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung merupakan 

rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, 

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator 

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merupakan 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota 

Balikpapan kurun waktu tahun 2016-2021.   

Rencana Strategis ini diharapkan bermanfaat dalam rangka 

penguatan peran serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan 

rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam 

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.  

Pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari adanya dukungan dan 

komitmen pimpinan terhadap eksistensi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bandung dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta 

wewenang yang menjadi tanggungjawabnya.  
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung merupakan 

rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, 

misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang 

merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 
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Sekretariat Daerah Kota Balikpapan kurun waktu tahun 2016-

2021.   

Rencana Strategis ini diharapkan bermanfaat dalam rangka 

penguatan peran serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan 

rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam 

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.  

Pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari adanya 

dukungan dan komitmen pimpinan terhadap eksistensi 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dalam menyelenggarakan 

tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi 

tanggungjawabnya.  
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