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A. LATAR BELAKANG 

Dokumen rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung 

yang pada substansinya diarahkan untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran renstra 

Kabupaten Bandung, yaitu tujuan sasaran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Bandung adalah merumuskan kebijakan  terwujudnya kehidupan politik masyarakat 

yang demokratis, sehat dan dinamis, mantapnya interaksi politik antara infra dan supra struktur 

disamping meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat arti pentingnya stabilitas 

daerah. 

Sebagai implementasi dari hal tersebut diatas, pada tahun anggaran 2015, Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung telah menetapkan dan melaksanakan kinerja 

organisasi yang dalam aplikasinya dimulai dengan penetapan program-program kegiatan yang 

selanjutnya dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang, yang 

secara teknis mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan arah kebijakan 

umum dan strategi prioritas tahun 2015. 

Adapun program kegiatan tahun 2015 adalah sebanyak 4 (empat) program yang 

dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan yang dibiayai oleh APBD, yang secara umum telah dapat 

dilaksanakan dan mampu mencapai tujuan fungsional kegiatan berdasarkan indikator capaian 

kinerja kegiatan. 

Dari total nilai belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung 

sebesar Rp.7.406.051.937,66 sampai dengan 31 Desember 2015 dan yang telah terserap  

sebesar Rp. 2.393.750.532,00  (50 %) sampai dengan bulan juni 2015 

Ada beberapa kendala yang ditemui dalam perjalanan tahun anggaran 2015, secara 

umum adalah : 

1. Etos kerja dan disiplin aparatur belum optimal; 

2. Penguasaan dan penerapan teknologi penunjang kerja masih perlu ditingkatkan; 

3. Pemahaman dan kesadaran disiplin kerja belum optimal; 

4. Efektivitas koordinasi belum optimal; 

5. Profesionalisme aparatur dalam bekerja sesuai tupoksinya belum optimal. 

Selanjutnya upaya penanganan dan antisipasi yang dilakukan meliputi : 

1. Penegakan disiplin kerja pegawai dilaksanakan melalui apel pagi, laporan kehadiran, 

teguran dan breafing staf; 
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2. Meningkatkan dan menyertakan aparatur dalam diklat dan teknis fungsional; 

3. Memperbaiki kinerja staf serta memberikan kesejahteraannya; 

4. Mengoptimalkan koordinasi dengan lembaga teknis baik di dalam maupun ke luar 

instansi dalam menunjang kegiatan; 

5. Memberdayakan LSM, ormas dalam kegiatan yang berkaitan dengan tujuan organisasi 

KesbangPol. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud 

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas 

dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun 2015. 

Tujuan 

Tujuan dari disusunnya laporan triwulanan Kantor Kesbang dan Politik  ini adalah : 

1. Memberikan informasi berupa data dan fakta tentang program dan kegiatan apa 

saja yang telah dilaksanakan periode bulan Januari sampai dengan September 

2015 

2. Memberikan informasi tentang capaian kinerja terhadap program dan kegiatan 

3. Terinformasikannya identifikasi berbagai permasalahan dan upaya 

penyelesaiannya. 

4. Memberikan saran, pertimbangan, solusi serta kritik yang membangun atas dasar 

kegiatan/program yang telah dilaksanakan demi perbaikan dan perkembangan 

Badan Kesbang dan Politik  Kabupaten  Bandung 

5. Tolak ukur keberhasilan kegiatan kantor Kesbang dan Politik  secara kualitas dan 

kuantitas. 

Sebagai bahan laporan bagi pihak yang berkepentingan untuk diketahui, bahan 

arsip dan salah satu data acuan dalam pengembalian suatu kebijakan 

C. PROGRAM DAN KEGIATAN 

a. PENDAPATAN  

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan  Politik  tidak ada pendapatan. 

b. BELANJA 

Pada pos belanja dilaporkan realisasi anggaran di Kantor Kesbang, dan Politik 

Kabupaten Bandung tahun 2015 tercatat anggaran belanja sebesar Rp. 

7.406.051.937,66 terealisasi sampai dengan akhir Desember tahun 2015 sebesar 

Rp. 2.394.750.532,00 (79,08 %) 
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1. Belanja Tidak Langsung 

a.  Belanja Pegawai 

Pada tahun anggaran 2015 untuk pegawai sebesar Rp. 1.904.076.000 

terealisasi Rp. 594.984.992,00 (50%) Untuk gaji dan tunjangan pegawai 

sebanyak 19 orang.  

2. Belanja Langsung 

a. Belanja Pegawai 

Pada tahun anggaran 2015 untuk belanja pegawai sebesar Rp. 

5.501.975.937,66- sampai dengan 31 Desember  2015 baru terealisasi 

Rp. 1.799.765.540,00 (50 %) 

b. Belanja Barang dan Jasa 

 Pada tahun anggaran 2015 untuk belanja pegawai sebesar Rp. 

5.501.975.937,66-. sampai dengan  31 desember 2015 baru terealisasi  

Rp. 1.799.765.540,00 (50%) 

c. Belanja Modal 

Pada tahun anggaran 2015 untuk belanja modal sebesar Rp. 

199.102.350-.sampai dengan 31 desember 2015 terealisas Rp. 

9.000.000. (50%) 

D. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG 

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp. 785.881.337,66,- terdiri dari kegiatan : 

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran  

2) Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik  

3) Penyediaan jasa kebersihan kantor  

4) Penyediaan ATK 

5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  

6) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  

7) Penyediaan peralatan rumah tangga  

8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  

9) Penyediaan makanan dan minuman  

10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  

11) Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran 
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12) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah 

 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Program pelayanan  administrasi perkantoran dengan  pagu  anggaran  

sebesar  Rp. 785.881.337,66,-  sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp. 

283.825.515,00 ,-  (36%) Terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan, yaitu : 

a. Kegiatan Penyediaan jasa Surat Menyurat 

Kegiatan ini dianggarankan sebesar Rp. 2.100.000,00,- dan sampai dengan 

triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 945.000,00,-  (45%) dengan langkah-langkah 

kegiatan sebagai berikut :  

1) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 

Untuk  lebih  jelasnya  dari  uraian realisasi triwulan II, dapat dilihat pada 

tabel berikut ini :  

Indikator Tolak Ukur 
Kinerja (s.d triwulan II) 

Target  Realisasi 

Masukan Tersedianya dana, SDM dan 
bahan 

Rp. 2.100.000 Rp.945.000 

Keluaran Tersedianya materai 6000 
 
Tersedianya materai 3000 

a) 299 
 
b) 102 
 

a) 107 
 

b) 101 

Hasil Terlaksananya penyediaan jasa 
surat menyurat 

12 bulan 12 bulan 

 
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Pada tahun anggaran 2015 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 

31.524.000,- dan pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 1.827.960,00  . 

Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah terbayarnya 

pemakaian telepon sehingga terpenuhinya pelayanan penyediaan jasa telepon, 

yang bermanfaat dalam peningkatan kelancaran tugas-tugas sehingga pada 

akhirnya dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. 

Hasil (Outcome) yang didapat adalah meningkatnya pelayanan 

komunikasi dan informasi, serta  kenyamanan kerja sehingga dapat 

melaksanakan kegiatan pelayanan yang cepat dan tepat. 

Untuk  lebih  jelasnya  dari  uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini  

Indikator Tolak Ukur 
Kinerja (s.d triwulan II) 

Target  Realisasi 
Masukan Tersedianya dana Rp. 31.524.000,00 Rp. 1.827.960,00 
Keluaran a) Tersedianya air PDAM 

b) Terselenggaranya komunikasi 
a) 12 bulan 
b) 12 bulan 

a) 12 bulan 
b) 12 bulan 
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melalui telepon  

Hasil Terpenuhinya jasa telepon dan  air  100 % 5,7% 

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

Pada tahun anggaran  2015 kegiatan ini di anggarkan sebesar  Rp. 

231.628.250,00- dan pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 52.358.000,00,-. 

(22,60%) 

Keluaran dan hasil dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah  terbayarnya 

jasa pelaksana  pekerja kebersihan serta tersedianya alat dan bahan pembersih 

seperti sapu, kamper, lap, sikat, tempat sampah dan sebagainya, dengan hasil 

terpeliharanya ruangan dilingkungan kantor dan terciptanya kebersihan ruang 

gedung kantor untuk kelancaran pelayanan aparatur serta meningkatnya kinerja.  

Hasil (Outcome) yang didapat adalah terpeliharanya sarana dalam dan luar 

gedung kantor. Untuk  lebih  jelasnya  dari  uraian diatas, dapat dilihat pada 

tabel berikut ini  

Indikator Tolak Ukur 
Kinerja (s.d triwulan II) 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya dana Rp. 231.628.250 Rp., 52.358.000,00 

Keluaran a) Tersedianya petugas  
b) Tersedianya peralatan dan bahan 

pembersih 

a) 10 orang 
b) 20 Jenis 

a) 10 orang 
b) 20 Jenis 

Hasil Terciptanya kebersihan kantor dan 
lingkungan  

100% 22,6% 

 
g. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 

Pada tahun anggaran 2015 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 

40.616.787,66.,- dan pada  triwulan  II realisasi  anggaran sebesar Rp. 

18.277.000,00,-   

Keluaran(Output) dari pelaksanaan kegiatan diatas adalah berupa 

tersedianya alat tulis kantor seperti kertas, tinta  printer, kertas karbon, spidol, 

pinsil, lem, map, materai dan lainnya.  

Hasil (Outcome) yang didapat adalah lancarnya pelaksanaan administrasi 

kantor dalam mewujudkan  pelayanan yang cepat dan tepat. 

Untuk  lebih  jelasnya  dari  uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini  

Indikator Tolak Ukur 
Kinerja (s.d triwulan II) 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya dana Rp. 40.616.787,66,-   Rp. 18.277.000 

Keluaran Tersedianya alat tulis kantor 47  jenis 26jenis 
Hasil Terpenuhinya kebutuhan ATK 100% 44,9% 

 
h.  Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 
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Pada tahun anggaran 2015 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 

19.829.950,- dan pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 12.871.830,00,-  (50%) 

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan diatas adalah tersedianya barang-

barang cetakan berupa kop surat, Amplop kop, blangko, kartu, 

sppd,amplop,amplop kop, kwitansi, buku cetakan lainnya  beserta terlaksananya 

belanja fotocopy dan jilid. 

 Hasil (Outcome) yang didapat adalah  terjaganya pelayanan administrasi 

perkantoran serta dan terwujudnya pelayanan yang cepat dan tepat. 

Untuk  lebih  jelasnya  dari  uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini  

Indikator Tolak Ukur 
Kinerja (s.d triwulan II) 

Target Realisasi 
Masukan Tersedianya dana Rp. 19.829.950 Rp.  . 12.871.830,00 

Keluaran a) Tersedianya bahan cetakan 
b) Penggandaan 

a) 16 buah 
b) 51.010 lbr 

c) 8 jenis 
d) 102.020lbr 

Hasil Terpenuhinya kebutuhan barang 
cetakan dan penggandaan 

 100% 58% 

 
I.Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Pada tahun anggaran 2015  kegiatan ini dianggarkan sebesar 

Rp.199.102.350,00,- dan pada triwulan II terealisasi Rp. 9.000.000,00 (4,5%), 

yang digunakan untuk belanja modal pengadaan  dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1) Rapat-rapat persiapan 

2) Pembentukan pejabat pengadaan 

3) Pembentukan pejabat pemeriksa barang 

4) Penerimaan dokumen pengadaan barang 

5) Proses pelaksanaan pengadaan barang 

6) Proses pemeriksaan dan penerimaan barang 

Keluaran (Output)  dari pelaksanaan kegiatan diatas adalah berupa 

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa pesawat telpon handy 

talki. Hasil (Outcome) yang didapat adalah adanya peningkatan pelayanan 

aparatur dan kinerja dengan instansi vertical lainnya. 

Untuk  lebih  jelasnya  dari  uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini  

Indikator Tolak Ukur 
Kinerja (s.d triwulan II) 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya dana Rp. .199.102.350,00 Rp. . . 9.000.000,00 

Keluaran Handytalki 

 
 

200   buah 
 

2   buah 
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Hasil Meningkatnya kinerja aparatur 100% 4,5% 

 
 
J. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

Pada tahun anggaran 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.5 

00.000,- dan pada triwulan II terealisasi Rp.625.000,-  (41,6%) 

 Keluaran dan hasil dari pelaksanaan kegiatan ini berupa tersedianya 

peralatan rumah tangga  pada kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung. 

Hasil  yang didapat dari penyediaan peralatan rumah tangga tersebut 

adalah  menunjang kesejahteraan karyawan dan kelancaran tugas. 

Untuk  lebih  jelasnya  dari  uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini  

Indikator Tolak Ukur 
Kinerja (s.d triwulan II) 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya dana Rp. .1.5 00.000, Rp. .625.000,-   

Keluaran Terlaksananya pengisian tabung Gas 12 kali 6kali 

Hasil Meningkatnya pelayanan rumah tangga 
perkantoran 

100 % 55% 

 
K. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan  Perundang-  undangan 

Pada tahun anggaran 2015  kegiatan ini di anggarkan sebesar 

Rp.4.800.000,- pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 2.725.000 (56,77%) 

Keluaran dan hasil dari pelaksanaan kegiatan ini berupa tersedianya surat kabar/ 

majalah bagi karyawan Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung. 

Hasil  yang didapat dari penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang- undangan tersebut adalah meningkatkan pengetahuan aparatur. 

Untuk  lebih  jelasnya  dari  uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini  

Indikator Tolak Ukur 
Kinerja (s.d triwulan II) 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya dana Rp.4.800.000 Rp. 2.725.000 

Keluaran Tersedianya bahan bacaan dan pearturan 
perundang-undangan 

4 jenis bahan 
bacaan 

4 jenis bahan 
bacaan 

Hasil Terpenuhinya bahan bacaan dan pearturan 
perundang-undangan 

100 % 56,77% 

 
L.  Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman 

Pada tahun anggaran 2015 kegiatan ini di anggarkan sebesar 

Rp.39.000.000,- dan s.d. triwulan  II terealisasi sebesar Rp. 19.500.000,00 (50%) 

Hasil  yang didapat dari penyediaan makanan dan minuman tersebut 

adalah  menunjang kesejahteraan karyawan dan kelancaran tugas. 
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Secara rinci, kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Indikator Tolak Ukur 
Kinerja (s.d triwulan II) 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya dana Rp. 39.000.000 Rp19.500.000,00 
Keluaran Tersedianya makanan dan minuman 

tamu dan rapat 
2700 OK 2700 OK 

Hasil Meningkatnya kinerja karyawan/ ti dan 
pelayanan tamu 

100 % 50% 

 
  M. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 

Pada tahun anggaran  2015   kegiatan ini di anggarkan sebesar 

Rp.78.780.000,- dan s.d. triwulan II terealisasi sebesar Rp35.155.000,00 (44,6%) 

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah berupa terikutinya 

kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan terlaksananya konsultasi ke luar daerah.   

Hasil dari kegiatan ini adalah  tercapainya koordinasi yang baik dalam 

menunjang pelaksanaan tugas di luar Kabupaten Bandung. 

Secara rinci, kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Indikator Tolak Ukur 
Kinerja (s.d triwulan II) 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya dana Rp. 78.780.000 Rp35.155.000,00 

Keluaran Terlaksananya rapat koordinasi dengan 
instansi terkait 

 
1 PAKET 

1PAKET 
 
 

Hasil Meningkatnya koordinasi dan 
konsultasi di tingkat provinsi dan pusat 

100 % 44,6%                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                 
N.  Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 

Pada  tahun  anggaran  2015  kegiatan  ini  di  anggarkan sebesar  Rp. 

137.000.000,-  pada triwulan erealisasi sebesar Rp. 61.650.000,-   (45%)                                                                                                                       

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah  terselenggaranya 

pelaksanaan pemantauan/monitoring dan terikutinya rapat koordinasi di dalam 

daerah. 

  Hasil dari kegiatan ini adalah  terlaksananya koordinasi dalam 

menunjang kegiatan pelayanan aparatur terhadap publik. 

Secara rinci, kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Indikator Tolak Ukur 
Kinerja (s.d triwulan II) 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya dana Rp. 
137.000.000 

Rp. 61.650.000 

Keluaran Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam 
daerah ; 

724 HOK 181HOK 

Hasil Terselenggaranya fungsi koordinasi 100 % 45 % 
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organisasi 

 
 

2. Program  Peningkatan   Sarana  Dan  Prasarana  Aparatur   
Program  Peningkatan   Sarana  Dan  Prasarana  Aparatur  dengan pagu  

anggaran sebesar Rp. 132.335.000,00,-. Terealisasi - terdiri dari 3 (tiga) kegiatan 

yaitu: 

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 

Pada tahun anggaran 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 

72.985.000,- pada triwulan II terealisasi Rp.  14.000.000. (19,1%) Keluaran dan 

hasil dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah berupa terpeliharanya seluruh 

ruang gedung kantor. 

Hasil kegiatan ini  adalah  dapat mempertahankan kondisi bangunan kantor 

tetap baik dan mewujudkan kenyamanan, keamanan dan kebersihan kantor. 

Untuk  lebih  jelasnya  dari  uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini  

Indikator Tolak Ukur 
Kinerja  

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya dana Rp. 72.985.000 Rp14.000.000 

Keluaran Terpeliharanya secara rutin dan berkala 
gedung kantor dan lingkungan 

12 bulan 6bulan 

Hasil Terciptanya lingkungan kantor yang bersih 
dan nyaman  

100 % 19,1 % 

 
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 

Pada tahun anggaran 2015 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.48.600.000- 

pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 10.419.100,00(21,4%) 

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah berupa biaya 

pemeliharaan  3 (tiga) unit  kendaraan dinas roda 4 (empat) dan  3 (tiga) unit 

kendaraan dinas roda 2 (dua). 

Hasil  kegiatan ini adalah dapat mempertahankan kondisi kendaraan dinas 

agar tetap baik dan terpeliharanya kendaraan dinas untuk menunjang kinerja 

aparatur pada kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung, diantaranya untuk 

belanja service serta belanja suku cadang kendaraan operasional kantor. 

Untuk  lebih  jelasnya  dari  uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini  

Indikator Tolak Ukur 
Kinerja (s.d triwulan II) 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya dana Rp. 48.600.000 Rp. 10.419.100,00 

Keluaran Terlaksananya : 
Pemeliharaan Kendaraan roda 4 
Pemeliharaan kendaraan roda 2 

 
3 unit 
3 unit 

 
3 unit 
3 unit 
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Hasil Terpeliharanya kendaraan operasional  
kantor 

100 % 21,4% 

 
c.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor  

Pada tahun anggaran 2015 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 

10.750.000,00pada triwulan II terealisasi sebesar Rp.2.600.000,-. (24,19%) 

Hasil  kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan kantor untuk 

menunjang kinerja aparatur pada kantor Kesbang dan Politik Kabupaten 

Bandung, diantaranya untuk belanja pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 

. Untuk  lebih  jelasnya  dari  uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Indikator Tolak Ukur 
Kinerja (s.d triwulan IV) 

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya dana Rp10.750.000,00 Rp. 2.600.000,-. 

Keluaran Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor 4 unit 
 

4 unit 
 

Hasil Terpeliharanya Pemeliharaan peralatan dan 
perlengkapan kantor 

100 % 50% 

 
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 
Pada tahun anggaran 2015 kegiatan ini di anggarkan sebesar 

Rp.15.600.000,- . Kegiatan ini telah terealisasi pada triwulan II sebesar Rp. 

15.600.000,-. (100%) Keluaran dari pelaksanaan kegiatan adalah berupa 

pengadaan pakaian olahraga dan batik bagi karyawan-karyawati kantor kesbang 

dan politik Kabupaten Bandung. 

Hasil  kegiatan ini  adalah dapat meningkatkan motivasi dan semangat 

aparatur pada kantor Kesbang dan Politik  Kabupaten Bandung. 

Untuk  lebih  jelasnya  dari  uraian di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini  

Indikator Tolak Ukur 
Kinerja  

Target Realisasi 

Masukan Tersedianya dana Rp. 15.600.000 Rp. 15.600.000 

Keluaran Tersedianya pakaian dinas harian : 
a. Pakaian training lengkap 
b. Pakaian Batik  

 
26 stel 
26 stel 

 
26 stel 
26 stel 

Hasil Terciptanya kenyamanan kerja 
aparatur 

100 % 100% 

 

 

 

 

4.1 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

4.1.1 Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 
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  1) Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik 

Pencegahan Kejahatan. 

Teralokasi anggaran sebesar Rp.2.541.936.500,00 dengan realisasi sebesar 

Rp898.028.000,00 (35,3%) 

(Kegiatan ini berupa rapat kerja antar unsur aparatur intelijen. 

Langkah-langkah Kegiatan yang dimaksud sebagai berikut : 

 Rapat Persiapan ; 

 Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ; 

 Kegiatan Deteksi Dini melalui Kegiatan Penggalangan dengan berbagai unsur 
baik unsur aparat keamanan, tokoh masyarakat maupun tokoh agama ;  

 Sosialisasi Deteksi Dini bagi aparat Kecamatan,Desa dan Masyarakat  dengan 
peserta Orang2400. 

 Melakukan Monitoring dan Evaluasi di Lapangan  

 Evaluasi dan pelaporan. 
Hasil yang dicapai yaitu meningkatkan koordinasi antara aparatur intelejen 

dalam hal peningkatan upaya tercapainya optimalisasi / koordinasi sehingga 

meningkatkan kondisi kondusif di Daerah. 

Tabel Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 
Tahun 2015 

No Narasi Tolak Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

1. Masukan Jumlah dana yang 
dibutuhkan  

Rp. 2.541.936.500,00 Rp. Rp898.028.000,00  

2. Keluaran Terselenggranya kegiatan 
sosialisasi deteksi dini yang 
didalamnya bekerjasama 
dengan aparat intelijen  

2400 Orang. 1200Orang. 

3. Hasil Terciptanya Kondusifitas 
Wilayah Kabupaten 
Bandung 

100 % 35% 

4. Manfaat Terlaksananya deteksi dini 
dalam mencegah konflik di 
Wilayah Kabupaten 
Bandung 

100 % 35% 

5. Dampak Terjalinnya kerjasama dan 
Penggalangan sehinggan 
kondusifitas daerah bisa 
terjaga. 

100 % 35% 

 

2)  Kegiatan Kewaspadaan Dini Masyarakat. 

Teralokasi anggaran sebesar Rp. 678.204.976,12 dengan realisasi 

sebesar Rp81.669.300(12,04%) 

Kegiatan ini berupa sosialisasi deteksi dini diwilayah Kabupaten 

Bandung yang diwakili oleh 31 Kecamatan. Langkah-langkah kegiatan 

yang dimaksud sebagai berikut : 

 Rapat Persiapan; 
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 Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk 1200 Orang 

peserta terdiri dari Aparat Desa dan Pengurus Kewaspadaan Dini 

Masyarakat ; 

 Melakukan Penggalangan dengan Pengurus Kewaspadaan Dini 

Masyarakat melalui kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan 

untuk menjaga kondusifitas Daerah ; 

 Pelaporan dan Evaluasi 

            Tabel Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2015 

No Narasi Tolak Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

 
1. 

 
Masukan 

 
Jumlah dana yang 
dibutuhkan  

Rp.678.204.976,12  Rp81.669.300 

2. Keluaran Terselenggaranya sosialisasi 
kewaspadaan dini 
masyarakat  

31 Kecamatan 31 Kecamatan 

3. Hasil Terciptanya stabilitas 
keamanan dan ketertiban di 
wilayah Kabupaten Bandung 

100 % 12,04% 

4. Manfaat Meningkatnya Kewaspadaan 
Dini Masyarakat di Bidang 
Ketentraman dan 
penanganan Bencana  

100 % 12,04% 

5. Dampak Terlaksananya keamanan, 
ketertiban masyarakat 

100 % 12,04% 

 

4.1.2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

  1)  Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan 

Beragama 

Teralokasi anggaran sebesar Rp. 417.170.000, dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp. 30.238.350,00  

Kegiatan ini berupa rapat kerja antar tokoh agama dan tokoh 

masyarakat dalam rangka pembahasan permasalahan yang 

menyangkut konflik bernuansa SARA. Langkah-langkah Kegiatan 

yang dimaksud sebagai berikut : 

 Rapat Persiapan ; 

 Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ; 

 Sosialisasi, Seminar dan sarasehan Wawasan Kebangsaan 

bagi Pemuda, Tokoh Adat, Para santri dan Pelajar sebanyak 

480 Orang 

 Evaluasi dan pelaporan. 
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Hasil yang dicapai yaitu meningkatkan koordinasi antara aparatur 

dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam hal 

peningkatan upaya tercapainya optimalisasi / koordinasi sehingga 

meningkatkan kondisi kondusif di Daerah. 

Tabel Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama  
Tahun 2015 

No Narasi Tolak Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

1. Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan  Rp. 417.170.000 Rp. . 30.238.350,00 

2. Keluaran Terlaksananya sosialisasi bagi 
perwakilan agama,aparat 
pemerintah,kecamatan,desa/ke
l,tokoh masyarakat,tokoh 
agama dan pondok pesantren 

480org 220org 

3. Hasil Meningkatnya kerukunan hidup 
beragama,intrn umat beragama 
dan atar umat beragama 

100 % 7,2 % 

4. Manfaat Meningkatnya kerukunan hidup 
beragama, intern umat 
beragama dan antar umat 
beragama 

100 % 7,2 % 

5. Dampak Toleransi kehidupan beragama 
masih belum optimal yang 
berakses pada kerawanan 
konflik yang bernuansa SARA 

100 %  7,2 % 

2) Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan 

Masyarakat 

Teralokasi anggaran sebesar Rp. 133.862.000,00dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp80.988.450,00. 

Kegiatan ini berupa kegiatan sosialisasi yang pesertanya berbagai 

etnis, suku, organisasi kemasyarakatan, organisasi daerah dan 

para camat se-Kabupaten Bandung. Langkah-langkah Kegiatan 

yang dimaksud sebagai berikut : 

 Rapat Persiapan ; 

 Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ; 

 Evaluasi dan pelaporan. 

Hasil yang dicapai yaitu meningkatkan pengetahuan tentang 

pembauran kebangsaan dalam hal peningkatan upaya 

tercapainya optimalisasi / koordinasi sehingga meningkatkan 

kondisi kondusif di Daerah. 

 

Tabel Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat Tahun 2015 
 

No Narasi Tolak Ukur Kinerja 
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Target Realisasi 

1. Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. . 
133.862.000,00 

Rp. 80.988.450,00 

2. Keluaran Terlaksananya sosialisasi bagi 
perangkat desa,ormas,lembaga 
desa,tokoh agama,tokoh 
masyarakat,generasi muda dan 
pelajar 

330 org 81org 

3. Hasil Terlaksananya sosialisasi 
pendidikan wawasan kebangsaan 
dalam rangka peningkatan rasa 
solidaritas dan ikatan sosialisasi di 
masyarakat 

100 % 60 % 

4. Manfaat Meningkatnya Pengetahuan 
Wawasan Kebangsaan mengenai 
Pembauran Kebangsaan 

100 % 60 % 

5. Dampak Masih belum optimal yang 
berakses pada kerawanan konflik 
yang bernuansa SARA 

100 % 60 % 

 

3) Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur  

 Budaya Bangsa 

       Alokasi anggaran kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan 

Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa sebesar Rp. 327.435.000,00 

dengan realisasi anggaran sebesar Rp.115.352.050.  

       Langkah-langkah yang dilakukan yaitu : 

 Rapat persiapan ; 

 Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi 

 Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat 

 Evaluasi dan pelaporan. 

       Hasil yang dicapai yaitu meningkatnya pengetahuan dan 

kemampuan aparat dalam penanganan permasalahan yang 

dianggap mengganggu stabilitas daerah dan dapat meningkatkan 

upaya kondisi kondusif di daerah. 

Tabel Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa 
Tahun 2015 

N

o 
Narasi Tolak Ukur 

Kinerja 

Target Realisasi 

1. Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.  327.435.000,00 Rp.  .115.352.050. 

2. Keluaran 

Terselenggaranya sosialisasi 
pendidikan wawasan 
kebangsan bagi aparatur 
pemda,kecamatan,desa/kel,or
mas/LSM,OKP,tokoh 
masyarakat,pemuda santri dan 

600 org 300 org 
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pelajar 

3. Hasil 

Terlaksananya sosialisasi 
pendidikan wawasan 
kebangsaan dalam rangka 
peningkatan kesadaran 
masyarakat akan nilai-nilai 
luhur budaya bangsa 

100 % 35 % 

4. 
Manfaat 

Meminimalisir konflik yang 
bernuansa SARA 

100 % 35 % 

5. Dampak 

Terlaksananya pengawasan 
terhadap aliran-aliran 
kepercayaan dalam mencegah 
konflik di Wilayah Kab.Bandung 

100 % 35 % 

 

4) Kegiatan Peningkatan Pelestarian terhadap Nilai-Nilai Luhur   Budaya 

Bangsa 

       Alokasi anggaran kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan 

Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa sebesar Rp327.435.000 yang 

terrealisasi Rp 115.352.050  

Tabel Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa 
Tahun 2015 

No Narasi Tolak Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

1. Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan  Rp.  300.000.000,00 Rp. .115.352.050.   
2. Keluaran Terselenggaranya kemah 

kebangsaan bagi generasi 
muda dan pelajar  

200 org 100 

3. Hasil Tertanamnya nilai-nilai 
kebangsaan bagi generasi 
muda dan pelajar 

100% 38% 

4. Manfaat Tertanamnya rasa 
nasionalisme yang kuat pada 
generasi muda dan pelajar 

100% 38% 

5. Dampak Terwujudnya  nilai-nilai 
kebangsaan bagi generasi 
muda dan pelajar 

100% 38% 

 

4.1.3 Program Pendidikan Politik Masayarakat 

1)   Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik 

Alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp814.359.450,00 dengan 

realisasi anggaran sebesar Rp368.135.500. (45%) 

Langkah-langkah kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

 Rapat persiapan ; 
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 Koordinasi dengan pengurus organisasi ; 

 Kegiatan Verifikasi Organisasi Kemasyarakatan  

 Kegiatan Verifikasi prtai Politik kaitan dengan bantuan keuangan Partai 

Politik  

    Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan LSM, Ormas, Parpol ; 

    Kegiatan sosialisasi Peraturan Perundangan Undangan tentang Organisasi     

Kemasyarakatan  

 Evaluasi dan pelaporan. 

Hasil yang dicapai yaitu meningktkan kinerja organisasi yang bermanfaat 

dalam hal peningkatan koordinasi antar komponen infra struktur politik. 

Indikator kinerja tercapainya peran dan fungsi organisasi yang dapat 

meningkatkan kelancaran program pembangunan  dibidang 

kemasyarakatan. 

Tabel Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Tahun 2015 

No Narasi Tolak Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

1. 
 
Masukan 

 
Jumlah dana yang dibutuhkan Rp814.359.450,00  Rp368.135.500 

2. Keluaran Terselenggaranya sosialisasi 
peraturan perundang-undangan 
tentang ormas dan pendidikan 
politik bagi masyarakat 

1.200 org 600org 

3. Hasil Meningkatnya pemahaman akan 
peraturan perundang-undangan 
tentang ormas dan meningkatnya 
partisipasi masyarakat pada 
kegiatan pemilu   

100% 45% 

4. Manfaat Meningkatnya aspirasi 
masyarakat dalam politik 

100% 45% 

5. Dampak Tingkat kesadaran politik 
masyarakat dalam bidang 
kehidupan demokratisasi yang 
berorientasi sosial 

100% 45% 

4.1.4 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 

1. Kegiatan kajian peraturan perundang-undangan daerah 
terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan 
keserasian antar peraturan perundang-undangan 

Alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp210.000.000 dengan 

realisasi anggaran sebesar Rp.210.000.000 (100%) Langkah-

langkah kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

 Rapat persiapan ; 

 Rapat Koordinasi dengan LPPM UNPAD ; 

 Pelaksanaan kegiatan dengan LPPM UNPAD ; 
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 Kegiatan sosialisasi Peraturan Perundangan Undangan 

tentang Organisasi Kemasyarakatan  

 Evaluasi dan pelaporan. 

Hasil yang dicapai yaitu peningkatan kelembagaan dari Kantor 

Kesbang Dan Politik menjadi Badan Kesbang dan Politik 

Kabupaten Bandung dengan satu naskah kajian kelembagaan. 

Tabel Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Tahun 2015 

No Narasi Tolak Ukur 
Kinerja 

Target Realisasi 

1. 
 

Masukan 
 

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 210.000.000 Rp. 210.000.000 

2. Keluaran 
Penyusunan peraturan 
perundang-undangan 

1 buah 1 buah 

3. Hasil 
Tersusunnya naskah akademis 
kajian kelembagaan   

100% 100% 

4. Manfaat 
Peningkatan status dari kantor 
kesbang dan politik menjadi 
badan kesbang dan politik 

100% 100% 

 

Demikian laporan triwulan II (dua) Badan Kesbang dan Politik 
Kabupaten Bandung Tahuin Anggaran 2015 untuk  menjadi bahan lebih lanjut. 

 

Soreang,       Juni    2015 
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

KABUPATEN BANDUNG 
 
 
 

H.IMAN IRIANTO,S.Sos 
Pembina TK.I 

                          NIP. 19690531 199503 1 002 

 

 

 


