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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja adalah suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang

akan di capai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan

Potensi, Peluang dan Kendala yang ada dan/atau mungkin timbul dalam

operasionalisasinya. Karena itu Rencana Kerja Kecamatan Cangkuang adalah

Rencana Kerja yang dibuat untuk melaksanakan Program/Kegiatan satu tahun

kedepan dengan mempertimbangkan potensi, dana indikatif yang tersedia, SDM

dan Kendala/Permasalahan yang ada dan mungkin timbul dalam operasionalnya.

Adanya Pelimpahan Kewenangan dari Bupati Kepada Camat sebagaimana

telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat yang meliputi 416

Kewenangan yang terdiri dari 25 Bidang masih perlu dioptimalisasikan dalam

pelaksanaannya terutama dalam oprasionalisasinya di lapangan. Demikian pula

terhadap pencapaian IPM Kecamatan Cangkuang yang merupakan Indikator

keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan masih

perlu adanya upaya yang signifikan dalam pelaksanaan IPM dimaksud.

Agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan, maka

Rencana Kerja Kecamatan Cangkuang dibuat dengan memperhatikan tugas-tugas

pokok dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1.2.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Perbup Nomor 7 Tahun 2008 Kecamatan merupakan wilayah

kerja camat sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan

tugas umum pemerintahan.

1.2.2. Fungsi

Fungsi Kecamatan sebagai berikut : Pelaksanaan pengelolaan admininstrasi

umum, keuangan dan kepegawaian, Pengkoordinasian pelayanan

admininstrasi publik dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan

daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan.
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Untuk melaksanakan tugas dimaksud Camat dibantu Sekretaris Kecamatan

sebagai unsur Pimpinan Sekretariat yang membawahi tiga Sub Bag : Sub

Bag Umum dan Kepegawaian; Sub Bag Keuangan dan Sub Bag Program.

Disamping itu camat dibantu pula oleh lima Seksi yang terdiri dari : Seksi

Pemerintahan; Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; Seksi Sosial

Budaya; Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Pemeliharaan

Prasarana Umum.

1.3 Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang

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

Kabupaten Bandung bahwa kewenangan Camat sebagai perangkat daerah

adalah :

1. Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

Bandung untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada Kecamatan/ Camat

sesuai dengan Perbup Nomor 8 Tahun 2004 meliputi 25 Bidang Kewenangan

terdiri dari 416 Kewenangan sedangkan yang telah dilaksanakan dan

mempunyai Juklak Juknisnya adalah sebagai berikut :

- Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

- Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga.

- Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Waris.

- Pelayanan Penerbitan Keterangan Pindah dalam Wilayah Kabupaten

Bandung.

- Bidang Perimbangan Keuangan, Sub Bidang Admininstrasi Keuangan

Daerah.

- Penyelenggaraan Bantuan Biaya Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD).

- Bantuan Kesekretariatan LPMD/LKMD.

- Operasional RT/RW.

- Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan 150 m untuk usaha dan 250 untuk

rumah tinggal.

- Penerbitan Rekomendasi IMB untuk rumah tinggal di atas 250 m dan

untuk usaha di atas 150 m.

- Pelayanan sewa kontrak alat berat / stoom wals.

- Penerbitan Ijin Gangguan (HO).

- Penerbitan Rekomendasi SIUP / SITU.

- Penerbitan Kartu Pencari Kerja untuk lamaran kerja swasta di lingkungan

wilayah Kecamatan Cangkuang.
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- Penerbitan Rekomendasi dan pengawasan di bidang Pos dan

Telekomunikasi.

2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan;

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau

kelurahan.
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BAB II

VISI, MISI DAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014

2.1 VISI dan MISI

Untuk memberikan arah dan fokus strategi pada tujuan yang ingin dicapai,

Kecamatan Cangkuang mempunyai Visi: "Terwujudnya Masyarakat

Kecamatan Cangkuang yang sejahtera berbasis pemberdayaan

ekonomi melalui peningkatan fungsi kelembagaan pemerintah sebagai

upaya peningkatan Pelayanan Prima pada Masyarakat” .

Guna mewujudkan dan merealisasikan visi tersebut di atas, Kecamatan

Cangkuang mempunyai misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja fungsi kelembagaan pemerintahan kecamatan Cangkuang.

2. Meningkatkan Peran serta masyarakat dan organisasi masa dalam

pembangunan.

3. Meningkatkan Sumber pendapatan daerah dengan pengembangan

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan dan pembangunan

desa wisata.

4. Meningkatkan pemeliharaan lingkungan hidup guna mencegah terjadinya

bencana banjir.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mencapai misi dan merealisasikan visi Kecamatan Cangkuang telah

merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam

proses Rencana Kerja organisasi.

Adapun tujuan dan sasaran strategis tahun 2014 yang akan dicapai oleh

Pemerintah Kecamatan Cangkuang dalah sebagai berikut :

Misi 1 Meningkatkan fungsi Kelembagaan Pemerintah sebagai upaya

Peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Tujuan Memperpendek rentang pelayanan / pengambilan keputusan

sebagian urusan pelayanan publik bagi masyarakat ;

Sasaran Tersedianya standar pelayanan umum, Pengimplementasian secara

konsisten Keputusan Bupati Nomor 8 / 2010.

Tujuan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan

pembangunan;

Sasaran Terlaksananya program bantuan pembangunan untuk merangsang

swadaya dan partisipasi masyarakat ;
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Misi 2 Meningkatkan peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat

dalam pembangunan fisik dan mental.

Sasaran Seluruh masyarakat dan ormas di daerah cangkuang.

Tujuan Membentuk masyarakat yang peduli dalam kemajuan pembangunan

di daerahnya.

Misi 3 Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui pemberdayaan

ekonomi masyarakat dan kewirausahaan masyarakat.

Sasaran Seluruh potensi yang ada di daerah baik SDM maupun SDA.

Misi 4 Meningkatkan pemeliharaan lingkungan hidup

Sasaran Lingkungan hidup masyarakat kecamatan Cangkuang

Tujuan Membangun lingkungan hidup yang baik dengan berpedoman pada

azas kemanfaatan tanpa menimbulkan dampak negative
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BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

3.1 Evaluasi dan Realisasi Program Kegiatan terhadap Renstra

Program/ Kegiatan Kecamatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Kecamatan Cangkuang adalah

Implementasi dari Rencana Kerja yang dibuat dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan sumber daya Organisasi, Potensi dan Dana yang tersedia.

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran I.

3.2 Permasalahan dan Upaya Penanganan

Dari evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan tahun yang lalu

terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Masih terdapat Kinerja Sasaran belum optimal walaupun rencana kinerja

telah dilaksanakan terutama dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan

Bupati kepada camat.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum seimbang dengan

pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.

3. Pelayanan dasar kepada masyarakat kurang optimal dikarenakan masih

banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur dan ketentuan yang

telah ditetapkan sebagai dasar pelayanan serta sistem yang digunakan

masih belum optimal.

4. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penerapan dan prosedur

pelaksanaan peraturan dan hukum yang berlaku.

5. Rendahnya kualitas SDM perangkat desa sehingga pelaksanaan kinerja

pemerintahan belum optimal.

Upaya Penanganan untuk mengurangi permasalahan sebagaimana

dimaksud di atas yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Cangkuang antara

lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja personil sehingga dapat melaksanakan pelimpahan

kewenangan dengan lebih optimal.

2. Mengadakan Pelatihan bagi Aparatur untuk mendukung kinerja yang

dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

3. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur yang harus

dilakukan untuk mendapatkan pelayanan di tingkat kecamatan baik

pelayanan perijinan maupun non perijinan.
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4. Melaksanakan sosialisasi mengenai penerapan dan penegakan hukum yang

berlaku, agar tercipta kondisi yang aman dan tertib.

5. Mengadakan pembinaan kepada aparat desa untuk meningkatkan kinerja

pemerintahan.
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BAB IV

KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2014

4.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014

Prioritas Pembangunan Kecamatan Tahun 2014 merupakan Implementasi

Visi dan Misi terdiri dari Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dari Program

Pembangunan.

Kecamatan Cangkuang pada tahun 2014 mempunyai prioritas

pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kinerja aparatur ,

penerapan prosedur sesuai peraturan yang berlaku bagi permohonan

perijinan dan non perijinan.

2. Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat melalui peningkatan kualitas

pelayanan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan

penuntasan wajar diknas 9 tahun.

3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan budaya

hidup sehat, peningkatan sarana dan kualitas pelayanan kesehatan serta

perbaikan gizi melalui kegiatan posyandu.

4. Peningkatan perekonomian daerah melalui pemberdayaan ekonomi

masyarakat, pengembangan industri rumah tangga dan pengembangan

iklim usaha yang kondusif.

5. peningkatan pembangunan infrastruktur sebagai upaya mendukung

percepatan pembangunan, peningkatan keterpaduan ruang kota dan pusat

pertumbuhan.

6. Peningkatan kinerja pembangunan desa melalui peningkatan kualitas

aparatur desa, peningkatan kualitas admininstrasi dan manajemen

pemerintahan desa.

4.2 KEBIJAKAN

Dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana telah diurutkan sebelumnya,

maka Kecamatan Cangkuang menetapkan kebijakan yang akan dilaksanakan

sebagai berikut :
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1. Kebijakan Internal

a. Pembenahan terhadap mekanisme prosedur dengan membuat standar

operasional prosedur pelayanan dalam upaya peningkatan pelayanan

prima kepada masyarakat.

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia terutama kepada aparat kecamatan

dan desa.

2. Kebijakan Eksternal

a. Peningkatan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

b. Peningkatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

dengan dinas/instansi di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten

dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

d. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan peningkatan

kualitas kesehatan masyarakat.

e. Peningkatan keberdayaan generasi muda dalam pelaksanaan

pembangunan di masyarakat.

f. Pengembangan dan pelestarian seni budaya.

g. Peningkatan penerapan dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

h. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

baik bidang fisik maupun non fisik.

4.3 Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2014

Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cangkuang

Tahun 2014 yang merupakan rencana kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) adalah sebagai berikut :

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran II.
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BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2014 merupakan pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Penetapan Skala Prioritas kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu

adalah sangat menentukan dalam menunjang optimalisasi penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan terutama terhadap kewenangan-kewenangan yang telah

dilimpahkan ke kecamatan yang terdiri dari 25 bidang dan 614 kewenangan.

Penetapan rencana kerja sebagaimana dimaksud adalah suatu proses

pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu tahun

2014 dalam operasionalnya tidak terlepas dari permasalahan yang timbul setelah

evaluasi terhadap capaian kinerja kegiatan dan kinerja sasaran tidak berpengaruh

besar baik secara Kuantitatif dan Kualitatif program kegiatan. Namun demikian

permasalahan yang timbul tersebut tetap dijadikan acuan dalam penetapan rencana

kerja tahun 2014.

Adapun upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan merupakan wujud nyata

kecamatan cangkuang dalam pencapaian Visi “"Terwujudnya Masyarakat

Kecamatan Cangkuang yang sejahtera berbasis pemberdayaan ekonomi

melalui peningkatan fungsi kelembagaan pemerintah sebagai upaya

peningkatan Pelayanan Prima pada Masyarakat” dengan tujuan

memperpendek rentang pelayanan/pengambilan keputusan sebagai urusan

pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam

kegiatan pembangunan.


