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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan 
untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan SKPD (Renja Perubahan SKPD) sebagai acuan 
perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan 
Nagreg ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun  2017, Renstra 
Kecamatan Nagreg Tahun 2016 - 2021, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan 
kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah. 

Rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun  2017 menjadi acuan perumusan program, 
kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan Kecamatan Nagreg, sesuai 
dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Kecamatan Nagreg menjadi 
acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju 
berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun  2017 yang disusun ke dalam rancangan 
Renja Perubahan Kecamatan Nagreg Tahun  2017, selaras dengan Renstra Kecamatan Nagreg Tahun 
2016 - 2021. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode 
sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan baru untuk tercapainya sasaran Renstra 
Kecamatan Nagreg berdasarkan pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Nagreg tahun-tahun 
sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, 
sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja 
Perubahan Kecamatan Nagreg dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Nagreg.  

 

1.2. Landasan Hukum 

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Tahun 2014 
Kabupaten Bandung adalah: 

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2010-2014; 

10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan 
Tahun 2010; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi 
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran  Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 
4 Seri D); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17). 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2011 Nomor 7); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11); 

 

1.3. Maksud dan Tujuan. 

Maksud. 

Renja Perubahan Kecamatan Nagreg Tahun 2017 sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 
1 ( satu ) tahun kedepan, dengan maksud untuk memberikan arah strategis sekaligus sebagai acuan 
resmi bagi seluruh komponen pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha dalam memilih strategis 
untuk melaksanakan program prioritas 1 ( satu ) tahun sekaligus sebagai pedoman dalam menyusun 
Rencana Kerja Perubahan pemerintah daerah tahunan dalam mewujudkan tujuan pemerintah dan 
masyarakat. 

Tujuan. 
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a. Sebagai pedoman / tolak ukur dan dokumen dalam menentukan perencanaan yang strategis di 
tingkat kecamatan untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun yang akan datang. 

b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan 
pembangunan Daerah Kabupaten Bandung dengan seluruh potensi, kebutuhan dan pemecahan 
permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Nagreg. 

c. Untuk dijadikan dasar tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja tahunan yang dicapai. 
 

1.4. Sistematika 

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun  2017, disusun 
dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB   I PENDAHULUAN 
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan 
Kecamatan Nagreg, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami 
dengan baik. 

 1.1. Latar Belakang 
Memuat tentang Renja Perubahan SKPD, Proses Penyusunan Renja 
Perubahan SKPD, Keterkaitan antara Renja Perubahan SKPD dengan 
Dokumen RKPD, Renstra SKPD, degan Renja Perubahan  

1.2. Landasan Hukum 
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja 
Perubahan Kecamatan Nagreg Tahun  2017. 

1.3. Maksud dan Tunjuan 
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja 
Perubahan SKPD. 

1.4. Sistematika Penulisan 
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan SKPD, serta 
susunan garis besar isi dokumen. 

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN LALU  
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perubahan SKPD 
Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). 
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra SKPD. 
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. 
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 
2.5. Penelaahan Usulan Program  dan Kegiatan Masyarakat 

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan 
nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD 
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu-isu 
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD  

3.3. Program dan Kegiatan 
Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap 
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perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi 
program dan kegiatan. 

BAB   IV PENUTUP 
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam 
pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN  KECAMATAN NAGREG 

1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan   

Perangkat   Daerah   Kabupaten   Bandung, dan Peraturan Bupati  Bandung   Nomor   Tahun 2016 

Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Bandung, Struktur 

Organisasi Kecamatan Nagreg Kabupaten bandung terdiri atas : 

1. Camat 

2. Sekretaris Kecamatan, membawahkan : 

 a. Sub Bagian Program dan Keuangan 

 b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3.     Seksi Pemerintahan Umum 

4.     Seksi Sosial Budaya 

5.     Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

6.     Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

7.     Seksi Pembangunan 

8.     Jabatan Fungsional. 

 

 
 

Gambar 2.1. 
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Nagreg 
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PERATURAN BUPATI BANDUNG 

NOMOR ~ TAHUN 2016 

TENTANG 

TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KECAMATAN  

 a.  bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf h Peraturan 
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, tentang 

Pembentukan da Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bandung, telah dibentuk Kecamatan; 

b. bahwa kedudukan dan susunan organisasi Kecamatan telah 
diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Bandung 
Nomor ~~ Tahun 2016, tentang Kedudukan dan Susunan 

Organisasi Kecamatan di lingkungan Kabupaten Bandung; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 
Bupati Bandung Nomor ~~ Tahun 2016, tentang Kedudukan 

dan Susunan Organisasi Kecamatan di lingkungan Kabupaten 
Bandung; 

d. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, akuntabilitasis 
serta kejelasan arah dan tujuan pelayanan yang dilaksanakan 
oleh Kecamatan, perlu disusun tugas, fungsi, dan tata 

kerjanya; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,  perlu 
menetapkan tugas, fungsi, dan tata kerja Kecamatan di 
lingkungan Kabupaten Bandung dengan Peraturan Bupati. 

 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950); 

2. Undang – Undang Nomor  17 Tahun 2003, tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang – Undang Nomor  1 Tahun 2004, tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 

5. Masukan ketentuan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan ketentuan lain yang 
berhubungan dengan Dinas ~~~~~~) 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 

2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 
12); 

7. Peraturan Bupati Bandung Nomor ~ Tahun 2016 tentang 
Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di 
lingkungan Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor ~). 

 

 
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUB TUGAS 

Camat 

(1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat; 

(2) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,  

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

untuk menangani sebagian urusan pemerintahan. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Camat mempunyai fungsi: 

a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan 
pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang 
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban 

umum, pembangunan dan sosial budaya; 

b. penyelenggaraan  pengendalian dan  fasilitasi  pelaksanaan  tugas  

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

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 
Kecamatan. 
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(4) Uraian tugas Camat, adalah sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan 

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

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

dinamis  masyarakat; 

c. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan 
masyarakat, ketentraman ketertiban umum, pembangunan dan 

kegiatan sosial budaya di tingkat Kecamatan; 

d. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa, melalui : 

1. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; 

2. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;  

3. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;   

4. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;  

5. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;  

6. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa; 

7. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;  

8. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;  

9. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan 
pembangunan desa; 

10. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; 

11. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 

12. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga 
kemasyarakatan; 

13. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 

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

15. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta 
penetapan dan penegasan batas Desa; 

16. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan 
masyarakat Desa; 

17. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan 

18. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya 

e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian 
pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup pemerintahan, pemberdayaan 

masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan 
sosial budaya;     
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f. mengkoordinasikan secara khusus penyelenggaraan ketertiban umum, 
ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan 

perangkat daerah terkait;  

 

g. mengkoordinasikan secara khusus penyelenggaraan pemberdayaan 
masyarakat dan desa dengan perangkat daerah terkait;  

h. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian 

pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup pemerintahan umum, 
pelayanan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban 
umum dan prasarana dan sarana umum; 

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

wilayah kerjanya; 

j. menyelenggarakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada 
masyarakat; 

k. menyelenggarakan percepatan pencapaian standar pelayanan mininal 
pelayanan dasar pada wilayah kerjanya; 

l. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan 
penetapan Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja 

Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja 
(TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) 
Kecamatan serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi 

bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 
Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta 

dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan 
pelaporan kinerja lainnya; 

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

mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas 
Kecamatan; 

n. menyelenggarakan  konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait 

baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan 
keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan; 

o. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak 
termasuk dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku; 

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

q. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan 
maupun tertulis sesuai bidang tugasnya; 

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

petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas; 
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s. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 
program kerja Kecamatan; 

t. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan 
kualitas dan karier staf; 

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

v. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

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

 

w. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris Desa berdasarkan 
rekomendasi kepala desa melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai 

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

x. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP) bagi Kepala UPT di lingkup wilayah kerjanya;  

y. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik 

teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

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

aa. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang 
menyangkut bidang tugas Kecamatan; dan 

bb. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

 

 

 

 

(5) Camat membawahkan: 
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a. Sekretariat; 

b. Seksi Pemerintahan; 

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

e. Seksi Pembangunan; 

f. Seksi Sosial Budaya; 

g. Jabatan Fungsional. 

 
 

Sekretariat 

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris; 

(2) Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan 
yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, 
evaluasi dan pelaporan; 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Sekretaris mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;  

b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan; 

c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; 

d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan 
kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

e. penyelenggaraan dan pengkoordinasian Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN); 

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

g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat. 

(4) Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup 
kesekretariatan; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

c. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator 
Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja 

(TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) serta 
dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan 
pelaporan kinerja lainnya; 

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

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

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

g. mengkoordinasikan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 

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

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

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

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

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

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

n. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Sekretariat sesuai bidang 
tugasnya; 

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

p. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup Sekretariat melalui rapat atau 
langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas; 

q. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Sekretariat agar 
dapat melaksanakan tugas dengan baik; 

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui 
kesesuaiannya dengan rencana; 

s. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas 
kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya; 

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

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

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

w. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan; 

x. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan 
struktural di bawahnya dan jabatan fungsional umum; 

y. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan 
perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Kecamatan, 



 Renja Perubahan Kec. Nagreg Tahun 2017 

 
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2017 

 

 

III-14 

serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan 
informasi serta dokumentasi Kecamatan; 

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

aa. mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing Seksi untuk disampaikan 
kepada pimpinan; 

bb. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan 
penyusunan laporan program kegiatan Kecamatan sesuai dengan ketentuan; 

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

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

(5) Sekretaris membawahkan: 

a. Subbagian Program dan Keuangan; 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

 

(1) Subbagian Program dan Keuangan oleh seorang Kepala Subbagian; 

(2) Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan 
melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan adminsitrasi keuangan; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini 
Kepala Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan bahan perencanaandan pelayanan administrasi 

perencanaan dan bahan rencana anggaran Kecamatan; 

b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;  

c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan; 

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

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 
Subbagian Program dan Keuangan. 

(4) Uraian tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan adalah sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan 
berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja 

Kecamatan; 

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

pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

c. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja 
masing-masing seksi pada Kecamatan; 

d. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan 
program dan kegiatan masing-masing seksi untuk bahan penyusunan 

prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan; 
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e. melaksanakan fasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi, 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah 

ditentukan; 

f. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja Kecamatan; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis 
(RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan 

(RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan dokumen-dokumen perencanaan 
kinerja lainnya; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan 

i. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi 

laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
(LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan 
kinerja lainnya yang telah ditentukan; 

j. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran; 

k. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan;  

l. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta 

pembayarannya; 

m. melaksanakan perbendaharaan keuangan Kecamatan 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan 

pembukuan keuangan; 

o. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran; 

p. melaksanakan akuntansi keuangan; 

q. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; 

r. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

s. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; 

t. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Program 

dan Keuangan; 

u. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan; 

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

w. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf; 

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

y. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
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z. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Program dan Keuangan 
untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing; 

aa. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 
Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

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

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

dd. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; dan 

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

sesuai dengan bidang tugasnya. 

(1) Kepala Subbagian Program dan Keuangan, membawahkan: 

a. JFU ~~~ 

b. JFU ~~~ 
 

(1) Subbagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian; 

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun dan 
melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, 
kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah  tangga, 
penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta 
administrasi kepegawaian lainnya; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini 
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, 

kelembagaan serta ketatalaksanaan; 

b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, 
kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga 

kedinasan dan administrasi kepegawaian; 

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

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

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya. 

(4) Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam 

lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
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b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian Umum 
dan Kepegawaian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan 

program kerja Kecamatan; 

c. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan 

keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja; 

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

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

f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, 

pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan 
penghapusan barang milik daerah/aset daerah yang digunakan oleh 

Kecamatan; 

g. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan 
keamanan ruang kerja serta lingkungan Kecamatan; 

h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan 
pemeliharaan data dan informasi Kecamatan; 

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

j. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai 

yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian 
penghargaan; 

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

sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan 
kesejahteraan pegawai; 

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

m. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti 

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; 

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

o. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; 

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

jabatan, standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; 

q. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian; 

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai 

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

masyarakat; 

s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 
lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 
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t. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para staf; 

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

v. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

w. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing; 

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

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

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

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

bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; dan 

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

sesuai dengan bidang tugasnya. 

(5) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan : 

a. JFU ~~~ 

b. JFU ~~~ 

 

Seksi Pemerintahan 

(1) Seksi Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

(2) Kepala Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan 

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

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Pasal ini Kepala Seksi Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan; 

c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemerintahan; 

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

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

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan Umum adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 
Pemerintahan; 
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b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis 
data Seksi Pemerintahan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; 

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

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

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

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

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

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

i. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan 
desa/kelurahan; 

j. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan 
administrasi desa/kelurahan; 

k. melakukan pembinaan, pengawasan terhadap kepala desa/lurah dan perangkat 
desa/kelurahan 

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

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

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

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

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

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi aspirasi masyarakat bersama 

pemerintah desa/kelurahan dalam pemekaran desa/kelurahan dan aspirasi-
aspirasi lainnya untuk kemajuan dan kemandirian desa/kelurahan; 

r. menyiapkan bahan fasilitasi untuk pelaksanaan evaluasi Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan 
Daerah (SKPKD); 
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s. menyiapkan bahan fasilitasi untuk pelaksanaan evaluasi laporan 
pertanggungjawaban kepala desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa; 

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

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

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

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

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

y. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

z. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

aa. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 
kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

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

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

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

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

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

gg. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan  kepada 
Camat di bidang pemerintahan; dan  

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

(5) Kepala Seksi Pemerintahan Umum, membawahkan :  

a. JFU~~; 

b. JFU~~. 
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Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

(2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan 

melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Pasal ini Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

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

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

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai 
berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 
Pemberdayaan Masyarakat; 

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

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

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

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

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

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

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

i. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan ekonomi 
masyarakat, program penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya yang 
dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta dan masyarakat; 
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j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program dan kegiatan 
pemberdayaan yang diselenggarakan oleh UPTD, unsur swasta dan masyarakat 
di wilayah kerjanya; 

k. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang ketenagakerjaan dan 
ketransmigrasian; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam 
lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

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

n. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

o. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

p. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 
kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

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

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

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

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

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

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

(5) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :  

a. JFU~~; 

b. JFU ~~. 
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Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi; 

(2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok 

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

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Pasal ini Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketentraman 
dan Ketertiban Umum; 

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

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

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

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

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

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah 
sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketentraman 
dan Ketertiban Umum; 

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

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

d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 
umum; 

e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya ketentraman dan ketertiban 
umum, perlindungan masyarakat berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi 
terkait; 

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

Pamong Praja; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi  dengan  pemuka  agama dan 
tokoh masyarakat  yang  berada  di  wilayah  kerja Kecamatan untuk 
mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat; 
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i. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan izin keramaian, izin 
pertambangan serta izin pengambilan air bawah tanah dan air permukaan di 
wilayah kerjanya; 

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat 
dalam rangka perlindungan masyarakat (LINMAS) dan pencegahan serta 
penanggulangan bencana alam;  

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan sadar hukum dan 
terpeliharanya hak asasi manusia (HAM), serta pembinaan ketertiban umum di 
wilayah kerjanya; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap sub agen dan 
pangkalan gas serta minyak tanah; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap pencegahan serta 
pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT); 

n. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, 
tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja di wilayah kerjanya; 

o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam 
lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

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

q. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

r. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

s. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 
kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

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

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

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

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

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

y. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan  kepada 

Camat di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan  

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

sesuai dengan bidang tugasnya. 

(1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahkan :  

a. JFU ~~; 

b. JFU ~~. 
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Seksi Pembangunan 

(1) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

(2) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja 

Seksi Pembangunan; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Pasal ini Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan; 

c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pembangunan; 

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

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Pembangunan. 

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

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 
Pembangunan; 

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

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

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

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

f. menyiapkan bahan penyelenggaraan musrenbang kecamatan;  

g. melaksanaan pembinaan dan monitoring musrenbangdes; 

h. menyiapkan bahan usulan untuk penyelenggaraan musrenbang kabupaten; 

i. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) rumah tinggal sesuai dengan ketentuan; 

j. menyiapkan bahan pengawasan pengendalian dan monitoring kegiatan 
pembangunan yang dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi, APBN dan sumber 
pembiayaan lainnya; 

k. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang lingkungan hidup; 

l. menyiapkan bahan pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas umum 
dan fasilitas sosial, pengawasan dan pengendalian fungsi Rencana Umum Tata 
Ruang (RUTR), penataan perkotaan dan perdesaan; 

m. mengkoordinasikan bahan pengawasan dan pengendalian fungsi Daerah Aliran 
Sungai (DAS) serta fungsi prasarana dan sarana pengairan baik teknis maupun 
non teknis serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dan 
pertambangan di wilayah kerjanya; 
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n. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana 
pelayanan umum yg dilaksanakan oleh perangkat daerah;  

o. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

p. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

q. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 
kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

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

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

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

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

kebutuhan kepada pimpinan; 

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

w. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan  kepada 
Camat di bidang pembangunan; dan  

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

sesuai dengan bidang tugasnya. 

(5) Kepala Seksi Pembangunan, membawahi :  

a. JFU ~~; 

b. JFu ~~. 

 

Seksi Sosial Budaya 

(1) Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

(2) Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja 

Seksi Sosial Budaya; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Pasal ini Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sosial Budaya; 

c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Sosial Budaya; 

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

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial 
Budaya. 
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(4) Uraian tugas Kepala Seksi Sosial Budaya adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial 
Budaya; 

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

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

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

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

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

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan organisasi 

kemasyarakatan; 

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

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

j. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

k. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

l. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 
kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

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

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

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

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

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

r. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan  kepada 
Camat di bidang sosial budaya; dan 

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

(5) Kepala Seksi Sosial Budaya, membawahi: 

(1) JFU ~~~ 

(2) JFU ~~~ 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan  

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka 
Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, 
RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah diaktualisasikan 
melalui Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) SKPD tahun 2017 yang akan 
diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten 
Bandung Tahun 2017 

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Perubahan 
Kecamatan Nagreg Tahun 2017 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan 
arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja 
Perubahan juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah 
pusat maupun provinsi.  

3.1.1. Kebijakan  

Kecamatan Nagreg Kabupaten  Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Bandung dan Keputusan Bupati Bandung Nomor  6 Tahun 2008 tentang Rincian 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan 

Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur 

penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, dengan Visi “TERWUJUDNYA 

KECAMATAN NAGREG YANG TERAMPIL ( tertib, religius, aman dan mandiri melalui 

pelayanan prima dan pembangunan sabilulungan ) yang tertuang dalam Renstra Kecamatan 

Nagreg Tahun 2016 – 2021. 

Misi Kecamatan Nagreg adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan Pemerintahan yang efektif dan efesien 

2. Mengembangkan potensi desa 

3. Meningkatkan pelayanan prima 

Memperhatikan Visi dan Misi Kecamatan Nagreg tersebut di atas, proses perencanaan 
yang transparansi dalam penyelenggarakan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta 
proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap 
keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat 
harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya 
terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan 
partisipasi masyarakat  atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan 
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sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses 
pengambilan keputusan publik.  

Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan 
menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi 
dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan 
(acceptancy) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari 
penyelenggaraan pelayanan publik. 

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung selaku 
Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam 
prioritas nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan 
sebagai berikut: 

1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan 
tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, 
perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur 
berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal;  

2. Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah 
(kabupaten/kota di 33 provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih 
baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh 
provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM;  

3. Percepatan dan pencapaian target Millennium Development Goal’s (MDG’s) 
4. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat 

dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;  
5. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;  
6. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui 

peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga 
kepercayaan masyarakat makin meningkat.  

 
3.1.2. Kebijakan  

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan 
efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 
mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat 
ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa 
depan dalam menghadapi era globalisasi. 

Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Nagreg yang akan mengisi 
lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan 
profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain 
meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada upaya 
perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan 
perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk mengusai IPTEK sesuai dengan isu stretagis 
Provinsi Jawa Barat “Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten 
dalam Penganggaran dan Pelaksanaannya”. 

Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka  dalam 
merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
(Iptek). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam 
pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan 
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barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara 
sistematis.    

Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Nagreg adalah pada 
awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif yang dituangkan dalam Dokumen 
Perencanaan Pembangunan (RKPD) yang selanjutnya menjadi dasar dalam pembahasan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Ke depan, Kecamatan 
Nagreg   diharapkan dapat secara fokus dalam proses perencanaan dalam rangka 
meningkatkan kualitas produk perencanaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-
undangan yang berlaku.    

 

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD 

Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, maka perlu 
dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan 
dalam Renja Perubahan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2017, yaitu:  

Tujuan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 
1. Renja Perubahan Kecamatan Nagreg Tahun 2017 sebagai dokumen perencanaan untuk jangka 

waktu 1 (satu) kedepan dan memberikan arah strategis serta acuan resmi bagi seluruh stakehoder 
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan program satu tahun. 

2. Sebagai pedoman dan tolak ukur serta dokumen dalam menentukan perencanaan di tingkat 
kecamatan dalam jangka waktu satu tahun kedepan; 

3. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara 
perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung dengan seluruh potensi, kebutuhan dan 
pemecahan masalah yang ada di wilayah kecamatan Nagreg dalam mencerdaskan masyarakat, 
menguatkan ekonomi, pembangunan,menguatkan Institusi dan SDM kecamatan; 

4. Untuk dijadikan dasar tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja tahunan; 
 

 
Sasaran Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan; 
2. Mengoptimalkan  kuantitas dan kualitas pelelayanan 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 keamanan dan ketertiban wilayah; 

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kenerja Sasaran Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung 
adalah sebagai berikut: 

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia 

Meningkatnya kemampuan pegawai di 
bidang perencanaan dan evaluasi 

Jumlah pegawai yang 
memiliki keahlian bidang 
perencanaan dan evaluasi 
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Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran 

(SDM) perencanaan yang 

Profesional 

 

Meningkatnya peralatan kerja dan 
perlengkapan perkantoran yang memadai. 

Prosentase pemenuhan 
peralatan dan perlengkapan 
perkantoran 

Meningkatnya pemenuhan operasional 
perkantoran 

Prosentase  pemenuhan 
operasional perkantoran 

Meningkatkan Kualitas 
Produk Perencanaan dan 
Evaluasi Pembangunan. 

Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan 
dokumen perencanaan 

Prosentase ketepatan waktu 
penyusunan dokumen 
perencanaan  

Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan 
yang direncanakan terhadap 
program/kegiatan yang disepakati 
dianggarkan 

Prosentase kesesuaian 
program/kegiatan yang 
direncanakan terhadap 
program/kegiatan yang 
disepakati dianggarkan 

Meningkatnya capaian pelaksanaan 
tahapan evaluasi pembangunan 

Prosentase capaian 
pelaksanaan tahapan 
evaluasi pembangunan 

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan 
ruang terhadap rencana tata ruang wilayah 

Prosentase  Implementasi 
pemanfaatan ruang 
terhadap Perda Tata ruang 

Meningkatnya pelayanan perkantoran 
sesuai standar operasional prosedur 
berlaku 

Prosentase pemenuhan 
pelayanan administrasi 
perkantoran 
 Meningkatkan kuantitas 

dan kualitas  data dan 

informasi perencanaan 

pembangunan 

 

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian 
dan pengembangan 

Jumlah hasil penelitian dan 
pengembangan 

Prosentase pemanfaatan 
Data hasil penelitian dalam 
penunjang penyusunan 
perencanaan pembangunan 
daerah. 

Meningkatnya jumlah jenis dan 
pemanfaatan data statistik daerah 

Jumlah dan jenis data 
statistik daerah 

Prosentase implementasi 
pemanfaatan produk data 
statistik daerah 

Meningkatnya kelengkapan data 
spasial/peta digital dan analog 

Prosentase pengolahan 
data spasial/peta analog 

 

3.2. Program dan Kegiatan 

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 
2017, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Nagreg  
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adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan 
Nagreg  dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat 
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. 

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Kecamatan 
Nagreg, dalam Rencana Kerja Perubahan  Kecamatan Nagreg Tahun 2017 direalisasikan melalui 
program dan kegiatan sebagai berikut: 

 
 
 
 

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran. 
a) Penyediaan jasa surat menyurat 

Kegiatan ini    dianggarkan  sebesar    Rp 10.000.000,00 Kegiatan ini menghasilkan 

beberapa jenis kegiatan diantaranya (500 Buah). 

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 22.543.176,00. Kegiatan yang dilaksanakan untuk: 

 Tersedianya jasa pembayaran listrik selama 12 bulan 

 Terselenggaranya jasa komunikasi melalui telepon selama 12 bulan 

 Terselenggaranya jasa informasi  komunikasi melalui internet selama 12 bulan 

c) Penyediaan jasa Alat kebersihan kantor 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 17.250.000,00. Kegiatan ini melaksanakan 

penyediaan petugas kebersihan kantor dalam rangka pemeliharaan halaman kantor dan 

taman sebanyak 2 orang, serta penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 

serta bahan bakar mesin pembabat rumput sebanyak 1 jenis untuk satu tahun anggaran. 

d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan 

jasa petugas perbaikan peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatan kantor 

lainnya sebanyak 1 paket penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan 

peralatan tersebut selama 12 bulan. 

e) Penyediaan alat tulis kantor 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan 

pengadaan Alat Tulis Kantor sebanyak 1 Paket untuk satu tahun anggaran.  

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
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Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan 

pengadaan barang cetakan kantor yang terkait dengan administrasi perkantoran sebanyak 

1 Paket.   

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan 

pengadaan alat listrik dan peralatan elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan 

perkantoran sebanyak 1 Paket.  

h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 60.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan 

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 1 Paket selama satu tahun 

anggaran. 

i) Penyediaan peralatan rumah tangga 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 22.292.800,00. Kegiatan ini melaksanakan 

pengadaan peralatan rumah tangga sebanyak 1 Paket. 

 

j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.750.000,00. Kegiatan ini untuk membiayai langanan 

bulanan surat kabar dan pengadaan buku perundang-undangan dalam 12 Bulan 

k) Penyediaan makanan dan minuman 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan 

penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, makanan dan minuman rapat, 

makanan dan minuman tamu, dan makanan dan minuman kegiatan selama 1 Tahun. 

l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 35.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan biaya 

perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa dan tingkat 

kabupaten.  
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m) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan 

peringatan hari-hari besar bersejarah seperti Hari Jadi Kabupaten Bandung, memperingati 

hari kemerdekaan Indoensia dan hari-hari besar nasional lainnya.  

  

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
a) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan 

pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas. 

 

b) Pengadaan Mebeuler 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan 

Pengadaan Mebeuler 

 

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan 

pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 2 unit untuk kendaraan roda empat 

dan 7 unit kendaraan roda dua dan belanja perpanjangan STNK kendaraan operasional 

kantor.   

 

d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 35.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan 

pemeliharaan gedung kantor. 

 

e) Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 
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Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.190.000.000. Kegiatan ini melaksanakan pemagaran 

gedung Aula. 

 

 

 3.   Program Peningkatan disiplin  aparatur   

a)    Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00 kegiatan ini melaksanakan Pengadaan 

Pakaian Dinas dan perlengkapannya 

b)    Pengadaan Pakian Korpri  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00 kegiatan ini melaksanakan Pengadaan 

pakaian korpri 

c)    Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 11.500.000,00 kegiatan ini melaksanakan 

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. 

   

 4.  Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 

a)    Pengadaan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00 kegiatan ini melaksanakan  Sosialisasi 

Perundang-undangan 

 

b)    Pengadaan Bimbingan teknis implementasi Perundang-undangan 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.00.000,00 kegiatan ini melaksanakan Pengadaan 

Bimbingan teknis implementasi Perundang-undangan 

 

 5.  Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan    Keuangan 
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a.    Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5 000.000,00 Kegiatan ini melaksanakan 

Penyusunan Buku Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 

dan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Kecamatan CimaungTahun 2018 

dan Laporan Triwulanan.  

b.    Penyusunan laporan keuangan semesteran 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan 

Penyusunan Laporan Keuangan semester I dan II Tahun 2017  

    

c.    Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan 

penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan (CALK) Tahun 2017  

 

6.    Program Pendidikan Menengah 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,00 Kegiatan ini Pembinaan forum masyarakat 

peduli pendidikan 

 

7.    Program Peningkatan ibu melahirkan dan anak 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,00 Kegiatan ini untuk penyuluhan kesehatan 

bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu 

 

8.    Program perencanaan pembangunan daerah 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan perumusan 

program dan kebijakan layanan publik 
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9.    Program pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.000.000,00. Kegiatan ini untuk menyediakan sarana 

dan prasarana pengelolaan sampah 

 

10.    Program pengelolaan ruang terbuka hijau ( RTH ) 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,00. Kegiatan ini untuk pemeliharaan dan 

pembuatan RTH. 

 

11.    Program penataan administrasi kependudukan      
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Sosialisasi    

adminduk tingkat desa dan pelayanan publik dalam bidang kependudukan ( KTP,KK dan 

pelaksanaan penerapan E- KTP ) 

 

12.    Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 
          Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan  Pembinaan 

PKK dan Posyandu  

 

13. Program peningkatan peran serta kepemudaan 
           Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Terbinanya 

organisasi kepemudaan tingkat kec.selama 1 tahun 

 

14. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 
a.    Peningkatan Pembinaan Cabang Olah Raga prestasi di Tingkat Daerah 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan 

terciptanya Olah ragawan berprestasi di tingkat Kecamatan 
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b.    Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah Raga 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.000.000. Kegiatan ini melaksanakan terbinanya 

Olah ragawan berprestasi di masyarakat 

15. Program pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal 
a. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 35.000.000,00. Kegiatan meningkatkan kerja sama 

dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 
b. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 35.000.000,00. Kegiatan ini untuk peningkatan 

pengamanan terhadap Aset Daerah. 
 

16. Program pengembangan Wawasan Kebangsaan 
a.   Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan agar 

terselenggaranya pelaksanaan hari besar Islam, Tarling, FKUU. 
b. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan agar 

terselenggaranya peringatan hari besar Nasional sebanyak 2 kali dan kesadaran 
masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 

 

17.  Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.000.000,00 kegiatan ini untuk Pengadaan sarana 

prasarana evakuasi penduduk dari ancaman bencana alam 1 Paket 

 

18.  Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan agar tersedianya 

dokumen petensi sumber sumber pendapatan yang terdapat di Kecamatan. 

 

19.  Program peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.90.965.236,00. Kegiatan Tersedianya peningkatan monev 

ADD, DD dan Raksa Desa sistem pengawasan internal dalam pengendalian KDH 

 

20.  Program peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan 
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000. Kegiatan ini dilaksanakan agar terlaksananya 

Bintek lembaga dan Organisasi masyarakat 
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RUMUSAN RENCANA KERJA PERUBAHAN PERUBAHAN DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 

KABUPATEN BANDUNG 

 

 

SKPD : Kecamatan Nagreg 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 
/Kegiatan 

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) 
 

Catatan 
Penting  

 Prakiraan Maju 
Rencana Tahun 2018  

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

 Sumber 
Dana  

 Target 
Capaian 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

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

Belanja Rutin 

x xx 1   
Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Jumlah Pelayanan di 
perkantoran 
kecamatan nargreg 

  500 Buah 
                    
297.835.976  

    
                   
600 Buah 

                         
284.000.000  

x xx 1 1 
Penyediaan jasa surat 
menyurat 

        
                        
10.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                             
12.000.000  

        
Penyediaan jasa surat 
menyurat 

tersedianya jasa 
surat menyurat 

Kecamatan 
Nagreg 

500 Buah 
                        
10.000.000   

 SKPD  
                   
600 Buah 

                             
12.000.000  

x xx 1 2 
Penyediaan jasa 
komunikasi, sumber daya 
air dan listrik 

        
                      
22.543.176  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
25.000.000  

        
Penyediaan jasa 
komunikasi, sumber daya 
air dan listrik 

Tersedianya air 
Kecamatan 
Nagreg 

12 bulan 
                      
22.543.176   

 SKPD   12 bulan  
                           
25.000.000  

x xx 1 8 
Penyediaan jasa 
kebersihan kantor 

        
                      
17.250.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
20.000.000  

        
Penyediaan jasa 
kebersihan kantor 

Tersedianya jasa 
kebersihan 

Kecamatan 
Nagreg 

12 bulan 
                      
17.250.000  

   SKPD   12 bulan  
                           
20.000.000  

http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2263&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2263&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2391&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2391&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2391&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2392&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2392&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000


 Renja Perubahan Kec. Nagreg Tahun 2017 

 
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2017 

 

 

III-2 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 
/Kegiatan 

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) 
 

Catatan 
Penting  

 Prakiraan Maju 
Rencana Tahun 2018  

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

 Sumber 
Dana  

 Target 
Capaian 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

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

x xx 1 9 
Penyedia Jasa Perbaikan 
Peralatan Kerja 

        
                        
5.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                             
6.000.000  

        
Penyediaan jasa perbaikan 
peralatan kerja  

Tersedianya jasa 
perbaikan peralatan 
kerja 

Kecamatan 
Nagreg 

1 paket 
                        
5.000.000   

 SKPD   1 paket  
                             
6.000.000  

x xx 1 10 
Penyediaan alat tulis 
kantor 

        
                      
20.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
22.000.000  

        
Penyediaan alat tulis 
kantor 

tersedianya alat tulis 
kantor 

Kecamatan 
Nagreg 

1 paket 
                      
20.000.000   

 SKPD   1 paket  
                           
22.000.000  

x xx 1 11 
Penyediaan barang 
cetakan dan penggandaan 

        
                        
10.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                             
12.000.000  

        
Penyediaan barang 
cetakan dan penggandaan 

Tersedianya barang 
cetakan dan 
penggandaan 

Kecamatan 
Nagreg 

1 paket 
                        
10.000.000   

 SKPD   1 paket  
                             
12.000.000  

x xx 1 12 

Penyediaan komponen 
instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor 

        
                        
10.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                             
12.000.000  

        
Penyediaan komponen 
instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor 

Tersedianya listrik 
dan penerangan 
bangunan kantor 

Kecamatan 
Nagreg 

1 paket 
                        
10.000.000   

 SKPD   1 paket  
                             
12.000.000  

x xx 1 13 
Pengadaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

        
                      
60.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
42.000.000  

        
Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor 

Tersedianya 
peralatan dan 

Kecamatan 
Nagreg 

1 paket 
                      
60.000.000  

   SKPD   1 paket  
                           
42.000.000  

http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2394&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2394&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2512&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2512&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2516&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2516&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2519&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2519&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2519&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2520&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2520&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000


 Renja Perubahan Kec. Nagreg Tahun 2017 

 
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2017 

 

 

III-3 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 
/Kegiatan 

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) 
 

Catatan 
Penting  

 Prakiraan Maju 
Rencana Tahun 2018  

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

 Sumber 
Dana  

 Target 
Capaian 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

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

perlengkapan kantor 

x xx 1 14 
Penyediaan peralatan 
rumah tangga 

        
                        
22.292.800  

APBD 
Kabupaten 

    
                             
6.000.000  

        
Penyediaan peralatan 
rumah tangga 

tersedianya 
peralatan rumah 
tangga 

Kecamatan 
Nagreg 

1 paket 
                        
22.292.800   

 SKPD   1 paket  
                             
6.000.000  

x xx 1 15 
Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan perundang 
- undangan 

        
                        
5.750.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                             
6.000.000  

        
Penyediaan bahan bacaan 
dan peraturan perundang-
undangan  

Tersedianya bahan 
bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Kecamatan 
Nagreg 

12 bulan 
                        
5.750.000   

 SKPD   12 bulan  
                             
6.000.000  

x xx 1 16 
Penyediaan makanan dan 
minuman 

        
                      
30.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
32.000.000  

        
Penyediaan makanan dan 
minuman 

Tersediannya 
makanan dan 
minuman aparatur 
dan kegiatan 

Kecamatan 
Nagreg 

12 bulan 
                      
30.000.000   

 SKPD   12 bulan  
                           
32.000.000  

x xx 1 20 
Rapat - rapat Koordinasi 
dan Konsultasi Dalam 
Daerah 

        
                      
35.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
37.000.000  

http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2523&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2523&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2526&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2526&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2526&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2528&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2528&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000


 Renja Perubahan Kec. Nagreg Tahun 2017 

 
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2017 

 

 

III-4 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 
/Kegiatan 

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) 
 

Catatan 
Penting  

 Prakiraan Maju 
Rencana Tahun 2018  

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

 Sumber 
Dana  

 Target 
Capaian 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

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

        
Rapat-rapat koordinasi 
dan konsultasi dalam 
daerah 

Terwujudnya 
koordinasi dan 
konsultasi dalam 
daerah 

Kecamatan 
Nagreg 

1 paket 
                      
35.000.000   

 SKPD   1 paket  
                           
37.000.000  

x xx 1 22 
Penunjang Peringatan 
Hari-hari Besar Bersejarah 

        
                        
50.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                             
52.000.000  

        
Penunjang Hari-hari 
bersejarah 

Tersedianya 
penunjang dan alat-
alat hari-hari 
bersejarah 

Kecamatan 
Nagreg 

1 paket 
                        
50.000.000   

 SKPD   1 paket  
                             
52.000.000  

x xx 2   
Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

jumlah Peningkatan 
sarana dan 
prasarana aparatur  

  100 % 
                    
345.000.000   

  
                   
100%  

                         
353.000.000  

x xx 2 6 
Pengadaan perlengkapan 
rumah jabtan/dinas 

        
                      
30.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
32.000.000  

        
Pengadaan perlengkapan 
rumah jabatan/dinas 

Tersedianya 
perlengkapan rumah 
dinas 

Kecamatan 
Nagreg 

1 paket 
                      
30.000.000   

 SKPD   1 paket  
                           
32.000.000  

x xx 2 10 Pengadaan mebeuler         
                      
10.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
12.000.000  

        
Pengadaan meubeulair 
Kantor 

Tersedianya 
meubeulair 

Kecamatan 
Nagreg 

1 paket 
                      
10.000.000   

 SKPD   1 paket  
                           
12.000.000  

x xx 2 22 
Pemeliharaan 
rutin/berkala gedung 
kantor 

        
                      
35.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
17.000.000  

        Pemeliharaan Terpeliharanya Aula Kecamatan 1 paket                       
 

 SKPD   1 paket                             

http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2533&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2533&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2533&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2536&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2536&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2545&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2545&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2546&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2546&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2552&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000


 Renja Perubahan Kec. Nagreg Tahun 2017 

 
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2017 

 

 

III-5 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 
/Kegiatan 

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) 
 

Catatan 
Penting  

 Prakiraan Maju 
Rencana Tahun 2018  

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

 Sumber 
Dana  

 Target 
Capaian 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

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

rutin/berkala Aula Nagreg 35.000.000  17.000.000  

x xx 2 24 
Pemeliharaan 
rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional 

        
                      
20.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                         
22.000.000  

        
Pemeliharaan 
rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional 

Terselenggaranya 
umur tahunan 
pemeliharaan 
kendaraan dinas 

Kecamatan 
Nagreg 

1 PAKET 
                      
20.000.000  

   SKPD   1 PAKET  
                         
22.000.000  

x xx 2 42 
Rehabilitasi sedang/berat 
gedung kantor 

        
                    
190.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                         
270.000.000  

        
Pemagaran Gedung 
Serbaguna 

terpeliharanya 
Gedung Serbaguna 

Kecamatan 
Nagreg 

1 PAKET 
                    
190.000.000   

 SKPD   1 PAKET  
                         
270.000.000  

x xx 3   
Program peningkatan 
disiplin aparatur 

jumlah peningkatan 
disiplin aparatur 

  100 % 
                      
31.500.000   

  
                   
100 %  

                           
38.500.000  

x xx 3 2 
Pengadaan pakaian dinas 
beserta perlengkapannya 

        
                      
10.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
12.000.000  

        
Pengadaan pakaian dinas 
beserta perlengkapannya 

Tersedianya pakaian 
dinas beserta 
perlengkapannya 

Kecamatan 
Nagreg 

30 stel 
                      
10.000.000   

 SKPD   35 stel  
                           
12.000.000  

x xx 3 4 
Pengadaan pakaian 
KORPRI 

        
                      
10.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
12.000.000  

        
Pengadaan pakaian 
KORPRI 

Tersedianya pakaian 
KORPRI 

Kecamatan 
Nagreg 

30 stel 
                      
10.000.000   

 SKPD   35 stel  
                           
12.000.000  

http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2552&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2560&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2560&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2560&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2564&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2579&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2579&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2583&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2583&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000


 Renja Perubahan Kec. Nagreg Tahun 2017 

 
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2017 

 

 

III-6 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 
/Kegiatan 

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) 
 

Catatan 
Penting  

 Prakiraan Maju 
Rencana Tahun 2018  

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

 Sumber 
Dana  

 Target 
Capaian 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

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

x xx 3 5 
Pengadaan pakaian 
khusus hari-hari tertentu 

        
                      
11.500.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
14.500.000  

        
Pengadaan pakaian khusus 
hari-hari tertentu 

Tersedianya pakaian 
olah raga dan batik 

Kecamatan 
Nagreg 

30 stel 
                      
11.500.000   

 SKPD   35 stel  
                           
14.500.000  

x xx 5   
Program peningkatan 
kapasitas sumber daya 
aparatur 

jumlah kapasitas 
sumber daya 
aparatur 

  100 % 
                      
40.000.000   

  
                   
100 % 

                           
24.000.000  

x xx 5 2 
Sosialisasi peraturan 
perundang-undangan 

        
                      
20.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
12.000.000  

        
Sosialisasi peraturan 
perundang-undangan  

Jumlah sosialisasi 
Kecamatan 
Nagreg 

1 keg 
                      
20.000.000   

 SKPD   2 keg  
                           
12.000.000  

x xx 5 3 
Bimbingan teknis 
implementasi peraturan 
perundang-undangan 

        
                      
20.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
12.000.000  

        
Bimbingan teknis 
implementasi peraturan 
perundang-undangan  

Jumlah bimbingan 
teknis 

Kecamatan 
Nagreg 

1 keg 
                      
20.000.000   

 SKPD   2 keg  
                           
12.000.000  

x xx 6   

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian kinerja 
dan keuangan  

jumlah pelaporan 
keuangan 

  1 Paket 
                        
13.000.000   

  
                   
1 Paket 

                           
15.200.000  

x xx 6 1 

Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja 
SKPD 

        
                        
5.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                             
6.000.000  

http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2590&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2590&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2593&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2593&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2597&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2597&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2597&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000


 Renja Perubahan Kec. Nagreg Tahun 2017 

 
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2017 

 

 

III-7 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 
/Kegiatan 

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) 
 

Catatan 
Penting  

 Prakiraan Maju 
Rencana Tahun 2018  

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

 Sumber 
Dana  

 Target 
Capaian 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

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

        

Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja 
SKPD 

Dokumen laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

Kecamatan 
Nagreg 

1 paket 
                        
5.000.000   

 SKPD   1 paket  
                             
6.000.000  

x xx 6 2 
Penyusunan laporan 
keuangan semesteran 

        
                        
5.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
6.000.000  

        
Penyusunan laporan 
keuangan semesteran 

Dokumen laporan 
keuangan 
semesteran 

Kecamatan 
Nagreg 

1 dok 
                        
5.000.000   

 SKPD   1 dok  
                           
6.000.000  

x xx 6 4 
Penyusunan pelaporan 
keuangan akhir tahun 

        
                        
3.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                             
3.200.000  

        
Penyusunan pelaporan 
keuangan akhir tahun  

Dokumen pelaporan 
keuangan akhir 
tahun 

Kecamatan 
Nagreg 

1 Dok 
                        
3.000.000   

 SKPD   1 Dok 
                             
3.200.000  

        
Jumlah Belanja Renja 

Perubahan Rutin 
        

                    
727.335.976   

    
                         
714.700.000  

 
Belanja Renja Perubahan 

1       Urusan Wajib           
 

      

1 1     Pendidikan           
 

      

1 1 17   
Program Pendidikan 
Menengah 

jumlah Pembinaan 
Forum Masyarakat 
Peduli Pendidikan  

  100 % 
                      
50.000.000   

  
                   
100 %  

                           
52.000.000  

1 1 17 59 
Pembinaan forum 
masyarakat peduli 

        
                      
50.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
52.000.000  

http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2599&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2599&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2599&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2599&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2615&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2615&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2619&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2619&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000


 Renja Perubahan Kec. Nagreg Tahun 2017 

 
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2017 

 

 

III-8 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 
/Kegiatan 

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) 
 

Catatan 
Penting  

 Prakiraan Maju 
Rencana Tahun 2018  

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

 Sumber 
Dana  

 Target 
Capaian 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

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

pendidikan 

        
Pembinaan Forum 
Masyarakat Peduli 
Pendidikan  

Terselenggaranya 
Pembinaan Kepada 
Forum masyarakat 
peduli Pendidikan 

Kecamatan 
Nagreg 

1 paket 
                      
50.000.000   

 SKPD   1 paket  
                           
52.000.000  

1 2     Kesehatan           
 

      

1 2 32   
Program peningkatan 
keselamatan ibu 
melahirkan dan anak 

jumlah 
Terselenggaranya 
Pembinaan Kepada 
Forum masyarakat 
peduli Pendidikan  

  100 % 
                      
50.000.000   

  
                   
100 %  

                           
52.000.000  

1 2 32 1 
Penyuluhan kesehatan 
bagi ibu hamil dari 
keluarga kurang mampu 

        
                      
50.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
52.000.000  

        
Penyuluhan kesehatan 
bagi ibu hamil dan 
keluarga tidak mampu  

Terselenggaranya 
Penyuluhan 
kesehatan bagi ibu 
hamil dan keluarga 
tidak mampu 

Kecamatan 
Nagreg 

200 orang 
                      
50.000.000   

 SKPD  
 220 
orang  

                           
52.000.000  

1 6 21   
Program perencanaan 
pembangunan daerah 

jumlah 
Pengembangan 
partisipasi 
masyarakat dalam 
perumusan program 

  1 Kali 
                      
30.000.000   

  
                   
1 Kali 

                           
32.000.000  

http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2782&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2782&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2782&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2784&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2784&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2784&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000


 Renja Perubahan Kec. Nagreg Tahun 2017 

 
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2017 

 

 

III-9 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 
/Kegiatan 

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) 
 

Catatan 
Penting  

 Prakiraan Maju 
Rencana Tahun 2018  

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

 Sumber 
Dana  

 Target 
Capaian 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

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

dan kebijakan 
pelayanan publik  

1 6 21 1 

Pengembangan Partisipasi 
Masyarakat Dalam 
Perumusan Program dan 
Kebijakan Layanan Publik 

        
                      
30.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
32.000.000  

        

Pengembangan partisipasi 
masyarakat dalam 
perumusan program dan 
kebijakan pelayanan publik  

Meningkatnya 
partisipasi 
masyarakat dalam 
perumusan program 
dan kebijakan 
layanan publik 
 
 
 

Kecamatan 
Nagreg 

1 kali 
                      
30.000.000  

   SKPD   1 kali  
                           
32.000.000  

1 8     Lingkungan Hidup                   

1 8 15   
Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

jumlah Penyediaan 
prasarana dan 
sarana pengelolaan 
persampahan  

  100 % 
                      
30.000.000  

    
                   
100 %  

                           
32.000.000  

1 8 15 2 
Penyediaan prasarana dan 
sarana pengelolaan 
persampahan 

        
                      
30.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
32.000.000  

http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2642&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2642&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2642&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2642&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000


 Renja Perubahan Kec. Nagreg Tahun 2017 

 
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2017 

 

 

III-10 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 
/Kegiatan 

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) 
 

Catatan 
Penting  

 Prakiraan Maju 
Rencana Tahun 2018  

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

 Sumber 
Dana  

 Target 
Capaian 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

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

        
Penyediaan prasarana dan 
sarana pengelolaan 
persampahan  

Tersedianya 
prasarana dan 
sarana pengelolaan 
persampahan 

Kecamatan 
Nagreg 

1 paket 
                      
30.000.000   

 SKPD   1 paket  
                           
32.000.000  

1 8 24   
Program Pengelolaan 
ruang terbuka hijau (RTH) 

jumlah RTH di 
kecamatan  

  100 % 
                      
50.000.000   

  
                   
100 %  

                           
52.000.000  

1 8 24 6 Pemeliharaan RTH         
                      
50.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
52.000.000  

        Pemeliharaan RTH  terpeliharanya RTH 
Kecamatan 
Nagreg 

12 bulan 
                      
50.000.000   

 SKPD   12 bulan  
                           
52.000.000  

1 10     
Kependudukan dan 
Catatan Sipil 

          
 

      

1 10 15   
Program Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 

jumlah penataan 
administrasi 
kependudukan 

  100 % 
                      
50.000.000   

  
                   
100 %  

                         
54.000.000  

1 10 15 8 
Peningkatan pelayanan 
publik dalam bidang 
kependudukan 

        
                      
25.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                         
27.000.000  

        
Peningkatan pelayanan 
Publik Kependudukan  

Tersedianya data 
kependudukan 

Kecamatan 
Nagreg 

1 PAKET 
                      
25.000.000   

 SKPD   1 PAKET  
                         
27.000.000  

1 10 15 15 

Peningkatan pelayanan 
publik dalam bidang 
kependudukan 
(pelayanan KTP, KK dan 
pelaksanaan penerapan E-
KTP) 

        
                      
25.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
27.000.000  

http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2644&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2644&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2644&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2647&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2632&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2632&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
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III-11 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 
/Kegiatan 

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) 
 

Catatan 
Penting  

 Prakiraan Maju 
Rencana Tahun 2018  

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

 Sumber 
Dana  

 Target 
Capaian 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

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

        
Peningkatan pelayanan 
publik dalam bidang 
kependudukan  

Mningkatnya 
pelayanan publik 
dalam bidang 
kependudukan 

Kecamatan 
Nagreg 

2 kali 
                      
25.000.000   

 SKPD   3 kali  
                           
27.000.000  

1 11     
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

          
 

      

1 11 18   

Program Peningkatan 
peran serta dan 
kesetaraan jender dalam 
pembangunan 

jumlah Kegiatan 
pembinaan 
organisasi 
perempuan  

  4 Kali 
                      
50.000.000   

  
                   
5 Kali  

                           
52.000.000  

1 11 18 1 
Kegiatan pembinaan 
organisasi perempuan 

        
                      
50.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
52.000.000  

        
kegiatan pembinaan 
organisasi perempuan  

Terselenggaranya 
pembinaan 
organisasi 
perempuan 

Kecamatan 
Nagreg 

4 kali 
                      
50.000.000   

 SKPD   5 kali  
                           
52.000.000  

1 18     
Kepemudaan dan 
Olahraga 

          
 

      

1 18 16   
Program peningkatan 
peran serta kepemudaan 

jumlah Pembinaan 
organisasi 
kepemudaan  

  100 % 
                      
50.000.000  

    
                   
100 %  

                           
52.000.000  

1 18 16 1 
Pembinaan Organisasi 
kepemudaan 

        
                      
50.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
52.000.000  

        
Pembinaan organisasi 
kepemudaan  

Terbinanya 
organisasi 

Kecamatan 
Nagreg 

1 tahun 
                      
50.000.000   

 SKPD   1 tahun  
                           
52.000.000  

http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2650&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2650&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2650&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2651&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2651&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2653&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2653&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000


 Renja Perubahan Kec. Nagreg Tahun 2017 

 
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2017 

 

 

III-12 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 
/Kegiatan 

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) 
 

Catatan 
Penting  

 Prakiraan Maju 
Rencana Tahun 2018  

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

 Sumber 
Dana  

 Target 
Capaian 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

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

kepemudaan 

1 18 20   
Program Pembinaan dan 
Pemasyarakatan Olahraga 

jumlah Pembinaan 
cabang olah raga 
prestasi  

  1 Paket 
                      
80.000.000   

  
                   
1 Paket 

                           
84.000.000  

1 18 20 4 
Pembinaan cabang 
olahraga prestasi di 
tingkat daerah 

        
                      
50.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
52.000.000  

        
Pembinaan cabang olah 
raga prestasi di tingkat 
daerah  

Terbinanya cabang 
olah raga prestasi di 
tingkat kecamatan 

Kecamatan 
Nagreg 

1 paket 
                      
50.000.000   

 SKPD   1 paket  
                           
52.000.000  

1 18 20 14 
Pembinaan olahraga yang 
berkembang di 
masyarakat 

        
                      
30.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
32.000.000  

        
Pembinaan olah raga yang 
berkembang dimasyarakat 

Terbinanya olah raga 
yang berkembang di 
masyarakat 

Kecamatan 
Nagreg 

1 paket 
                      
30.000.000  

   SKPD   1 paket  
                           
32.000.000  

1 19     
Kesatuan Bangsa dan 
Politik Dalam Negeri 

                  

1 19 16   

Program pemeliharaan 
kantrantibmas dan 
pencegahan tindak 
kriminal 

jumlah Penngkatan 
kerjasama dengan 
aparat keamanan 
dalam teknik 
pencegahan 
kejahatan  

  8 Kali 
                      
70.000.000  

    
                   
9 Kali  

                           
74.000.000  

http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2657&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2657&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2657&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2658&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2658&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000


 Renja Perubahan Kec. Nagreg Tahun 2017 

 
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2017 

 

 

III-13 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 
/Kegiatan 

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) 
 

Catatan 
Penting  

 Prakiraan Maju 
Rencana Tahun 2018  

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

 Sumber 
Dana  

 Target 
Capaian 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

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

1 19 16 2 

Peningkatan kerjasama 
dengan aparat keamanan 
dalam teknik pencegahan 
kejahatan 

        
                      
35.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
37.000.000  

        

Penngkatan kerjasama 
dengan aparat keamanan 
dalam teknik pencegahan 
kejahatan 

Meningkatnya 
kerjasama dengan 
aparat keamanan 
dalam teknik 
pencegahan 
kejahatan 

Kecamatan 
Nagreg 

8 kali 
                      
35.000.000   

 SKPD   9kali  
                           
37.000.000  

1 19 16 4 

Peningkatan kapasitas 
aparat dalam rangka 
pelaksanaan 
siskamswakarsa di daerah 

        
                      
35.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
37.000.000  

        

Peningkatan kapasitas 
aparat dalam rangka 
pelaksanaan 
sikamswakarsa di daerah  

Meningkatnya 
pengamanan 
terhadap aset 
daerah (piket) 

Kecamatan 
Nagreg 

1 paket 
                      
35.000.000  

   SKPD   1 paket  
                           
37.000.000  

1 19 17   
Program pengembangan 
wawasan kebangsaan 

jumlah peningkatan 
pengamanan 
terhadap aset 
daerah (piket)  

  12 Kali 
                      
100.000.000  

    
                   
12 Kali  

                           
104.000.000  

1 19 17 1 
Peningkatan toleransi dan 
kerukunan dalam 
kehidupan beragama 

        
                      
50.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
52.000.000  

http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2696&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2696&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2696&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2696&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2697&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2697&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2697&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2697&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000


 Renja Perubahan Kec. Nagreg Tahun 2017 

 
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2017 

 

 

III-14 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 
/Kegiatan 

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) 
 

Catatan 
Penting  

 Prakiraan Maju 
Rencana Tahun 2018  

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

 Sumber 
Dana  

 Target 
Capaian 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

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

        
Peningkatan toleransi dan 
keruklunan dalam 
kehidupan beragama  

Terlaksananya 
pelaksanaan hari 
besar islam 

Kecamatan 
Nagreg 

12 kali 
                      
50.000.000   

 SKPD   12 kali  
                           
52.000.000  

1 19 17 3 
Peningkatan kesadaran 
masyarakat akan nilai-
nilai luhur budaya bangsa 

        
                      
50.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
52.000.000  

        
Peningkatan kesadaran 
masyarakat akan nilai-nilai 
luhur budaya bangsa  

Peningkatan 
kesadaran 
masyarakat akan 
nilai-nilai luhur 
budaya bangsa 

Kecamatan 
Nagreg 

2 kali 
                      
50.000.000   

 SKPD   3 kali  
                           
52.000.000  

1 19 22   
Program pencegahan dini 
dan penanggulangan 
korban bencana alam 

jumlah Pengadaan 
sarana prasarana 
evakuasi penduduk 
dari 
ancaman/korban 
bencana alam  

  1  Paket 
                      
25.000.000   

  
                   
1 Paket 

                           
27.000.000  

1 19 22 2 

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

        
                      
25.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
27.000.000  

        

Pengadaan sarana 
prasarana evakuasi 
penduduk dari 
ancaman/korban bencana 

Tersedianya sarana 
dan prasarana 
evakuasi korban 
bencana alam 

Kecamatan 
Nagreg 

1 paket 
                      
25.000.000  

   SKPD   1 paket  
                           
27.000.000  

http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2701&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2701&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2701&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2703&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2703&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2703&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2710&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2710&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2710&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2710&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000


 Renja Perubahan Kec. Nagreg Tahun 2017 

 
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2017 

 

 

III-15 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 
/Kegiatan 

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) 
 

Catatan 
Penting  

 Prakiraan Maju 
Rencana Tahun 2018  

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

 Sumber 
Dana  

 Target 
Capaian 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

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

alam  

1 20     

Otonomi Daerah, 
Pemerintahan Umum, 
Administrasi Keuangan 
Daerah, Perangkat 
Daerah, Kepegawaian dan 
Persandian 

                  

1 20 17   

Program peningkatan dan 
Pengembangan 
pengelolaan keuangan 
daerah 

jumlah Intensifikasi 
dan eksensifikasi 
sumber-sumber 
pendapatan daerah  

  100 % 
                      
10.000.000  

    
                   
100%  

                             
12.000.000  

1 20 17 19 

Intensifikasi dan 
ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan 
daerah 

        
                      
10.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                             
12.000.000  

        

Intensifikasi dan 
eksensifikasi sumber-
sumber pendapatan 
daerah  

Terdatanya potensi 
sumber-sumber 
pendapatan daerah 

Kecamatan 
Nagreg 

1 buah 
                      
10.000.000  

   SKPD   1 buah  
                             
12.000.000  

1 20 20   

Program peningkatan 
sistem pengawasan 
internal dan pengendalian 
pelaksanaan kebijakan 
KDH 

Pengendalian 
manajeman 
pelaksanaan 
kebijakan KDH  

  1 paket 
                      
90.965.236  

     1 paket  
                         
144.000.000  

http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2710&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2716&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2716&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2716&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2716&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000


 Renja Perubahan Kec. Nagreg Tahun 2017 

 
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2017 

 

 

III-16 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 
/Kegiatan 

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) 
 

Catatan 
Penting  

 Prakiraan Maju 
Rencana Tahun 2018  

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

 Sumber 
Dana  

 Target 
Capaian 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

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

1 20 20 3 
Pengendalian manajemen 
pelaksanaan kebijakan 
KDH 

        
                      
90.965.236  

APBD 
Kabupaten 

    
                         
144.000.000  

        
Pengendalian manajeman 
pelaksanaan kebijakan 
KDH  

Tersedianya 
peningkatan Monev 
ADD, DD dan Raksa 
Desa sistem 
pengawasan Internal 
dalam pengendalian 
pelaksanaan KDH 

Kecamatan 
Nagreg 

1 paket 
                      
90.965.236   

 SKPD   1 paket  
                         
144.000.000  

1 22     
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

          
 

      

1 22 15   
Program Peningkatan 
Keberdayaan Masyarakat 
Pedesaan 

jumlah 
Pemberdayaan 
lembaga dan 
organisasi 
masyarakat 
pedesaan  

  4 kali 
                      
25.000.000   

   4 kali  
                           
27.000.000  

1 22 15 1 
Pemberdayaan Lembaga 
dan Organisasi 
Masyarakat Perdesaan 

        
                      
25.000.000  

APBD 
Kabupaten 

    
                           
27.000.000  

        
Pemberdayaan lembaga 
dan organisasi masyarakat 
pedesaan  

Terselenggaranya 
pemberdayaan 
lembaga dan 
organisasi 
masyarakat 
pedesaan 

Kecamatan 
Nagreg 

4 kali 
                      
25.000.000  

   SKPD   4 kali  
                           
27.000.000  

http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2748&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2748&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2748&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2769&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2769&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000
http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=2769&skpd=411&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1260000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=1785915000


 Renja Perubahan Kec. Nagreg Tahun 2017 

 
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2017 
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 
/Kegiatan 

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) 
 

Catatan 
Penting  

 Prakiraan Maju 
Rencana Tahun 2018  

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

 Sumber 
Dana  

 Target 
Capaian 
Kinerja  

 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  

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

        
Jumlah Belanja Renja 

Perubahan Sektor 
        

                    
760.965.236 

      
                     
850,000.000  

        
Jumlah Belanja Renja 

Perubahan Kewilayahan 
        

                                        
-    

      
                                             
-    

  

        Jumlah Total         
                
1.428.301.212  

      
                     
1.564.700.000  

 

 

         

Mengetahui/Menyetujui, Verifikator, Nagreg,  10 N0pember  2016 

a.n. Kepala Bappeda, 
 

    
Kabid Perencanaan Pembangunan Kesos dan Pemerintahan 

Kasubid Perencanaan Pembangunan 
Pemerintahan 

 Camat Nagreg,  

   
           

   
           

   
           

   
           Nia Nindhiawati, SH., M.Si NURHAZANAH, S.STP H. ENTANG KURNIA, SE, M.Si 

NIP.  19730326 199903 2 003 NIP.  19840307 200312 2 001     NIP. 19631124 199202 1 001   
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BAB IV 

P E N U T U P  

 

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Perubahan 

Dalam Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Kecamatan Nagreg Tahun 2017 
sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra 
Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021. Selain itu RENJA PERUBAHAN juga 
sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang 
isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. 

RENJA PERUBAHAN sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas 
yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan 
pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan 
pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir 
sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. 

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan  

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam 
RENJA PERUBAHAN Kecamatan Nagreg Tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan 
Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-
sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 tersebut, di 
dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, 
akuntabilitas dan partisipasi. 

 

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan 
langkah-langkah sebagai berikut:  

1. RENJA PERUBAHAN Kecamatan Nagreg tahun 2017, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib 
dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang. 

2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses 
perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan 
pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab 
terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. 

3. penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Nagreg Tahun 2017 masih belum sempurna, sesuai 
dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, karena  pemahaman dan 
pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja Perubahan masih belum sepaham. 

4. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagreg Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan tahunan 
SKPD  dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik 
yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN. 

5. Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) SKPD, di dalam proses penyusunannya  harus 
memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya 
(RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD 
Kabupaten,  RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas). 

6. RENJA PERUBAHAN Kecamatan Nagreg Tahun 2017, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan 
perencanaan pembangunan tahun berikutnya. 

 
4.3. Rencana Tindak Lanjut 
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Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar 
setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat 
harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, 
sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain 
pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat  atau pembangunan partisipatif. Transparansi 
sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi 
dalam proses pengambilan keputusan publik.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan 
publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-
langkah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas 
pelayanan. 

2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya 
mekanisme   kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan  
bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.  

3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan. 
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan 

yang semakin komplek,  Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, 
pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana. 

5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat 
bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio 
pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang. 

6. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya 
pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja. 

7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi 
dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil 
guna. 

8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, 
sehingga transparansi akan lebih terwujud. 

9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan 
perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadual yang telah 
ditetapkan. 
 

                                                             Nagreg,   10  Nopember  2016 
 

                                                                                     CAMAT NAGREG, 
 

 
 
 
 

              H.  ENTANG KURNIA, SE, M.Si 
                Nip 19631124 199202 1 001 
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