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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kecamatan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2008 tentang Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat 

Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dalam pelaksanaan tugasnya 

memperoleh Pelimpahan   Kewenangan Bupati dan atau Walikota untuk 

menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta menyelenggarakan tugas-tugas 

umum Pemerintahan. 

Penyelenggaraan tugas urusan Otonomi Daerah dan tugas-tugas umum 

Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan adalah untuk mendukung 

pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah 

yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

kegiatan peningkatan pelayanan,  pemberdayaan dan  partisipasi  masyarakat. 

Keseluruhan penyelenggaraan program dan kegiatan merupakan 

perwujudan dari hasil pelaksanaan tugas yang dituangkan dalam Laporan Tahunan 

Kecamatan Katapang Tahun 2014, Laporan ini merupakan uraian 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka 

menunjang akselerasi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung 

serta dapat dijadikan acuan bahan penyusunan program dan kegiatan di tahun 

yang akan datang dan mengembangkan langkah-langkah strategik untuk 

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewujudkan 

Good Governance. 
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B. Maksud dan Tujuan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Katapang sebagai 

pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 yang 

telah diubah dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011, telah 

membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan dan aspirasi 

masyarakat dengan prinsip – prinsip demokratis, partisipatif (peran serta), 

pemerataan dan keadilan. 

Berkenaan dengan hasil tersebut di atas, diperlukan peningkatan budaya 

dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta 

pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas kinerja untuk memenuhi 

harapan masyarakat menuju terwujudnya good governance yakni Pemerintahan 

yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme ( KKN ). 

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai 

sampai sejauh mana pencapaian kinerja Kecamatan berhasil dilaksanakan dalam 

kurun waktu satu tahun, hasil pencapaian kinerja yang diperoleh ini disusun dalam 

bentuk Laporan Tahunan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan 

berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2014. 

     Laporan Tahunan Kecamatan Katapang ini mempunyai 2 fungsi yaitu : 

1. Sebagai sarana Kecamatan Katapang untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban hasil kinerja selama tahun 2014. 

2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Katapang  dalam 

upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. 
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Kedua fungsi di atas merupakan cerminan  penyusunan dan penyampaian 

Laporan Tahunan Kecamatan Katapang, dengan demikian maksud dan tujuan 

penyusunan Laporan Tahunan ini mencakup hal-hal sebagai berikut : 

 Aspek Akuntabilitas Kinerja, bagi keperluan eksternal organisasi menjadikan 

Laporan Tahunan ini sebagai sarana pertanggungjawaban Camat kepada 

Bupati atas pencapaian kinerja Kecamatan yang telah dilaksanakan selama 

tahun 2014. 

 Aspek Manajemen Kinerja, bagi keperluan internal organisasi menjadikan 

Laporan Tahunan ini sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja dalam upaya 

perbaikan/peningkatan kinerja di masa mendatang, oleh karena itu dalam 

setiap pelaksanaan kinerja yang ditentukan Kecamatan dapat merumuskan 

strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja Kecamatan dapat 

ditingkatkan secara berkelanjutan. 

 

C. Gambaran Umum 

Kecamatan Katapang dengan luas wilayah 1641,85 ha merupakan salah 

satu Kecamatan di Kabupaten Bandung yang terletak di sebelah timur laut  Ibu 

Kota Kabupaten Bandung di Soreang dengan jarak ± 4 km, dengan batas-batas 

wilayah sebagai berikut : 

-  Sebelah Utara  :  Kecamatan Margaasih dan Margahayu  

-  Sebelah Timur  :  Kecamatan Baleendah dan Pameungpeuk 

-  Sebelah Selatan   : Kecamatan Soreang dan Cangkuang 

-  Sebelah Barat  : Kecamatan Soreang dan Kutawaringin 

Secara geografis Kecamatan Katapang,  daerahnya merupakan daratan 

rendah tidak berbukit  dengan ketinggian  rata – rata  antara 650 – 700 dari 
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permukaan air laut, dengan memiliki curah  hujan antara  20°– 24° C dan memiliki 

curah hujan  antara 1.500 – 200 m³ pertahun. 

Bahwa    wilayah    Administrasi    Kecamatan   Katapang  dalam 

melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Katapang 

didukung oleh wilayah administrasinya  7 ( tujuh ) Desa   yaitu  : Desa 

Sangkanhurip, Cilampeni, Katapang, Pangauban, Gandasari, Sukamukti dan Desa 

Banyusari,   yang secara keseluruhan meliputi 24 Dusun, 120 RW dan 493 RT, 

saat ini jumlah penduduknya 106.498 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak : 

53.244 orang dan perempuan sebanyak 53.254 orang.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah 

Kabupaten Bandung, dalam struktur organisasi Kecamatan Katapang  terdiri dari 

1 orang Camat sebagai unsur pimpinan, 1 orang pimpinan Sekretariat yang 

membawahi 3 (tiga) Kasubag Yaitu : 

1. Sub Bag Program 

2. Sub Bag Umum Kepegawaian 

3. Sub Bag Keuangan, 

Kepala Seksi 5 (  lima )  orang  yaitu : 

1. Seksi Pemerintahan  

2. Ka Unit Satpol PP 

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

4. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum 

5. Seksi Sosial Budaya. 
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Sebagai unsur pimpinan di Kecamatan, berdasarkan pasal 2 Peraturan 

Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung, maka Camat 

mempunyai tugas pokok :  

Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati 

untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan 

menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan  di wilayah Kecamatan sesuai 

dengan ketentuan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat serta 

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Camat Katapang  dibantu 

oleh seorang Sekretaris, 5 orang Kepala Seksi, 3 orang Kasubag dan 8 orang 

tenaga pelaksana serta 4 orang Sekdes yang sudah diangkat PNS sehingga total 

personil Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Katapang ini seluruhnya 

berjumlah 22 orang. 

 

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Katapang. 

Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan katapang sesuai 

dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas 

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten 

Bandung, dapat diuraikan sebagai berikut : 

Camat, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi   : 
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a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; 

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 

Umum; 

c. Mengkoordinasikan penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang – 

undangan; 

d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas pelayanan Umum; 

e. Mengkoordinasikan 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. 

 

Sekretariat Kecamatan, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok 

 membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, informasi kehumasan, ketatausahaan 

dan melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang 

berlaku serta menyelenggarakan fungsi yang meliputi : 

a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan; 

b. Penyelenggraaan persiapan penyusunan anggaran kecamatan; 

c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian kecamatan; 

d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, 

kerumah tanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan 

kepegawaian Kecamatan; 
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e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan hukum di lingkungan Kecamatan; 

f. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan; 

g. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan 

Kecamatan; 

h. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik dibidang penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan; 

i. Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian 

Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan; 

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

Pemerintah Propinsi dan Instansi terkait di bidang pengelolaan kesekretariatan 

Kecamatan.        

Sekretariat Kecamatan, membawahi : 

a. Sub Bagian Program; 

b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Sub Bagian Keuangan. 

 

Sub Bagian program dipimpin oleh, seorang Kepala Sub Bagian dengan 

mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan  pelaksanaan  tugas  pelayanan  dan  pengkoodinasian  penyusunan 

rencana   dan program kerja Kecamatan dengan menyelenggarakan fungsi 

meliputi : 

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan 

dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja 

Kecamatan; 
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b. Penyusunan rencana operasional dan koodinasi kegiatan dan program 

kerja kecamatan; 

c. Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan Perangkat Daerah 

lainnya di wilayah Kecamatan; 

d. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan 

melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan; 

e.  Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Kecamatan; 

f. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan penunjang pelaksanaan 

tugas; 

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; 

h. Fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang 

dilaksanakan perangkat daerah di Kecamatan; 

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dangan sub unit kerja lain di 

lingkungan Kecamatan. 

 

Sub bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

bagian dengan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, 

informasi kehumasan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan, dengan 

menyelenggarakan fungsi meliputi : 

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan 

administrasi umum, informasi kehumasan, kerumahtanggaan, kepegawaian 

dan ketatausahaan Kecamatan; 
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b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat 

naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Kecamatan; 

c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; 

d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi 

dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Kecamatan; 

e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi 

perjalanan dinas, pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat – 

rapat dinas; 

f. Pelaksanaan informasi dan pelayanan hubungan masyarakat, pengurus 

kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor; 

g. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan 

kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan asset Kecamatan lainnya; 

h. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana 

perlengkapan kantor; 

i. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan investarisasi 

perlengkapan kantor; 

j. Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 

pelaksanaan tugas Kecamatan; 

k. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan 

perundang-undangan; 

l. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan 

data serta dokumentasi kepegawaian; 

m. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi 

pegawai; 
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n. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi 

kenaikan pangkat, gaji berkala, pension dan pemberian penghargaan serta 

peningkatan kesejahteraan pegawai; 

o. Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti 

pendidikan/pelatihan structural, teknis dan fungsional serta ujian dinas; 

p. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta 

disiplin pegawai; 

q. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pension dan cuti 

pegawai; 

r. Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, Sumpah/janji 

Pegawai; 

s. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

t. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

u. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian 

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan. 

 

Sub bagian Keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian dengan 

mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan Kecamatan dengan menyelenggarakan fungsi meliputi : 

a. Penyusunan rencana dan program kerja opersional kegiatan pengelolaan 

administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. 

b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran Kecamatan; 
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c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan 

belanja dan pembiayaan Kecamatan; 

d. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji 

serta tunjangan daerah; 

e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program 

administrasi pengelolaan keuangan; 

f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan belanja dan 

pembiayaan Kecamatan; 

g. Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan 

administrasi akuntansi anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan 

Kecamatan; 

h.  Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran 

pendapatan belanja dan pembiayaan Kecamatan; 

i. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

Kecamatan; 

j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

l. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain 

di lingkungan Kecamatan. 

 

Seksi Pemerintahan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan mempunyai 

tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan 

otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi public, kependudukan, 
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hokum dan perundang-undangan, perimbangan keuangan daerah dan fasilitasi 

penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku  dengan menyelenggarakan 

fungsi meliputi :  

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan 

pemerintah Kecamatan; 

b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan; 

c. Pelaksanaan penetapan penyelenggaran pembinaan dan, fasilitasi, 

pemberian rekomendasi serta koodinasi pelaksanaan pengumpulan data di 

bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan 

administrasi publik serta kependudukan; 

d. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data 

yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan; 

e. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data 

yang berkaitan  perimbangan keuangan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan; 

f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau 

kelurahan, organisasi kemasyarakatan di desa dan / atau kelurahan serta 

bantuan desa / kelurahan; 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya; 

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan 

dengan instansi terkait lainnya. 
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Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi dengan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan 

bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan 

dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dengan menyelenggarakan 

fungsi meliputi : 

a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan 

pengendalian ketentraman dan ketentraman umum, fasilitasi dan bantuan 

pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan/Keputusan Bupati di wilayah Kecamatan; 

b. Pembinaan pengendalian operasional polisi pamong praja dalam 

pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan 

operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan 

Bupati; 

c. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat 

melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber 

daya manusia satuan linmas; 

d. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional 

penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dengan instansi terkait; 

e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu Legislatip dengan 

instansi terkait; 

f. Pengkoordinasian dan pembinaan pengendalian ketentraman dan 

ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan 

instansi terkait; 

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
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h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan 

ketentuan yang berlaku; 

i. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub  

unit kerja lain di lingkungan Kecamatan. 

 

Seksi Sosial Budaya, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan mempunyai 

tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan 

pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan social dan 

kebudayaan dengan menyelenggarakan fungsi meliputi : 

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dankegiatan pelayanan 

kesejahteraan social dan kebudayaan; 

b. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang ketenagakerjaan 

dan ketranmigrasian; 

c. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pendidikan, 

budaya dan pariwisata; 

d. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang kesejahtraan 

sosial;  

e. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olah 

raga; 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan 

ketentuan yang berlaku; 

h. Pelaksanaan koordinasi social dan budaya dengan sub  unit kerja lain di 

lingkungan Kecamatan.  
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Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan 

mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan 

kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat 

dengan menyelenggarakan fungsi meliputi : 

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan  

masyarakat; 

b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi.  

pembinaan, dan pengkoordinasian di bidang pertanian, kehutanan, 

perkebunan, peternakan dan perikanan; 

c.  Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi.  

pembinaan, dan pengkoordinasian di bidang pertambangan dan energi; 

d. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian di bidang keluarga 

berencana dan pembangunan keluarga sejahtera; 

e. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian 

perijinan di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan 

perekonomian masyarakat; 

f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan serta pengkoordinasian pemberian 

perijinan di bidang  kesehatan; 

g. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan 

UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah 

Kecamatan; 

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan 

ketentuan yang berlaku; 
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j. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan 

sub  unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.  

 

Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum,  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

dengan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan 

rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pengelolaan dan 

pemeliharaan prasarana umum  dengan menyelenggarakan fungsi meliputi : 

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan 

prasarana umum; 

b. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, rekomendasi pengendalian dan 

koordinasi pengumpulan data di bidang penataan ruang dan permukiman; 

c. Pelaksanaan  pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, 

pembinaan rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data 

di bidang jalan, jembatan, pengairan; 

d. Pelaksanaan  pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, 

pembinaan rekomendasi, pengawasan / pengendalian  pengumpulan data 

di bidang perhubungan serta pos dan telekomunikasi; 

e. Pelaksanaan  pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, 

pembinaan rekomendasi, pengawasan / pengendalian  pengumpulan data 

di bidang lingkungan hidup; 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan 

ketentuan yang berlaku; 

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

h. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana umum dengan sub  unit 

kerja lain di lingkungan Kecamatan.  
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E. Sistematika Penyusunan 

Dalam penyusunan penulisan Laporan Tahunan Kecamatan ini disajikan 

dengan menggunakan sistematika sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Maksud dan Tujuan 

C. Gambaran Umum 

D. Tugas Pokok dan Fungsi 

E. Sistematika Penyusunan 

BAB II :  PROGRAM KERJA 

A. Visi dan Misi 

B. Tujuan dan Sasaran 

C. Program dan Kegiatan 

BAB III :  ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAN 

                      BELANJA 

A. Pendapatan 

B. Belanja 

BAB IV :  PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 

A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung 

BAB V :  PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN  

                      MASALAH 

A. Permasalahan 

B. Upaya Pemecahan Masalah 

BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 
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BAB II 

PROGRAM KERJA 

 

 Program kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja 

instansi pemerintah yang memerlukan  integritas antara keahlian sumber daya manusia 

dengan sumber daya lain agar mampu memenuhi harapan masyarakat serta mampu 

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan dan tuntutan zaman. 

 Analisis terhadap perkembangan lingkungan dan zaman,  merupakan langkah 

yang   sangat   penting   guna  mempertimbangkan  kekuatan   ( strenghs ),    kelemahan  

( weakness ), peluang ( opportunities ), dan tantangan ( thearts ), yang merupakan dasar 

bagi perwujudan visi dan misi suatu instansi pemerintah. Dengan perkataan lain 

program kerja yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya harus 

mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan yang realistis dengan 

mengantisipasi dan mengarahkan sumber daya manusia yang ada pada saat mengambil 

keputusan tentang masa depannya, menyusun pola operasional dan prosedur untuk 

mencapainya serta menentukan ukuran keberhasilan dan atau kegagalannya. 

A. Visi dan Misi 

1. Visi 

Visi merupakan pandangan jauh ke depan,  bagaimana suatu 

organisasi,  agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. 

Dengan perkataan lain visi merupakan suatu gambaran yang menantang 

tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin 

diwujudkan oleh suatu Instansi  Pemerintahan. 
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Dengan mengacu pada batasan tersebut dapat sesuai dengan tugas 

serta fungsi Kecamatan sebagai instansi pelayanan publik terdepan, maka visi 

Kecamatan Katapang adalah  : 

” Terwujudnya Kecamatan Katapang sebagai instansi Pemerintah 

dalam Pemberian  pelayanan Publik dan Pemberdayaan  masyarakat ” 

2. Misi 

Guna mewujudkan dan merealisasikan visi Kecamatan Katapang ini 

maka ditetapkanlah misi sebagai berikut : 

• Mewujudkan pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenagan Bupati 

Kepada Camat. 

• Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 

• Meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 

• Peningkatan disiplin Aparatur. 

• Peningkatan Sumber Daya Aparatur.. 

B. Tujuan dan Sasaran 

Kecamatan Katapang telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis 

dalam proses implementasi rencana organisasi untuk mencapai visi dan 

merealisasikan misinya. Adapun tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh 

Kecamatan Katapang pada tahun 2014 ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan 

1.1. Memperpendek rentang pelayanan/pengambilan keputusan dalam 

urusan pelayanan publik bagi masyarakat 

1.2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

1.3. Memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan Pelaksanaan Pembangunan. 
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1.4. Mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

1.5. Meningkatkan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan 

Perundang – Undangan. 

2. Sasaran 

Mengimplementasikan secara konsisten Keputusan Bupati Bandung 

Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati 

Kepada Camat. 

C. Program dan Kegiatan 

Strategi  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  merupakan  rencana   yang  

menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan 

program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta 

keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan dilakukan setiap tahunnya. Dalam tahun 

2014 program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Katapang dapat 

dilihat pada tabel 1 di bawah ini.  
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TABEL 1 

PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KATAPANG 2014 

Program Kegiatan 

1. Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

 

3. Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

 

4. Peningkatan kapasitas 

sumberdaya aparatur 

5. Peningkatan sistim 

pengasan internal dan 

pengendalian 

pelaksanaan kebijakan 

KDH   

1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan  Bangunan Kantor. 

5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor 

6. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan 

Perundang – undangan   

7. Penyediaan Makanan dan Minuman 

8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam 

Daerah 

1. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / 

Operasinal . 

2. Rehabilitasi sedang / berat Rumah Dinas. 

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta 

perlengkapannya. 

2. Pengadaan Pakaian Olah Raga 

1.  Sosialisasi peraturan Perundang – undangan  

 

1. Pengendalian  Manajemen Pelaksanaan Kebijakan 

KDH  

 

 

 

 



 

    Laporan Tahunan Kecamatan Katapang Tahun 2014 

22 

 

Rencana kinerja Kecamatan Katapang Tahun 2014 telah disusun 

dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran ( RKA ) yang memuat program kegiatan, 

sasaran dan tujuan yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2014, 

disertai dengan rencana biaya dan tolak ukur kinerja pelaksanaan kegiatan yang 

bersifat kualitatif dan kuantitatif RKA ini kemudian  dijabarkan lebih lanjut dalam 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran   ( DPA ) dengan memperhatikan rencana 

strategis yang  telah disusun. 

Rencana Kerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukan nilai 

kualitatif dan kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja baik pada 

tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan dan merupakan 

pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi dalam pelaksanaan 

tugas dalam  1 tahun anggaran. 

Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014, 

Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung mendapatkan alokasi dana yang 

bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebagaimana yang tertuang dalam 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)  Kecamatan Katapang Kabupaten 

Bandung       Tahun       Anggaran     2014,   seluruhnya    berjumlah     sebesar  

Rp 3.055.702.692,00  ,- meliputi : 

a. Belanja Tidak Langsung : Rp . 1.704.529.588,96 ,- 

b. Belanja Langsung  : Rp . 1.474.505.640,00 ,- 
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BAB III 

ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 

A. Pendapatan 

Sebagai suatu organisasi Perangkat Daerah yang menerima 

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, maka Kecamatan 

Katapang telah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan sebagaimana yang 

tertuang dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011, dan sebagai 

implikasi dari Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat tersebut, 

maka untuk Kecamatan Katapang telah diberikan target pendapatan untuk 

direalisasikan. 

Target pendapatan yang harus direalisasikan tersebut di antaranya 

diperoleh dari kegiatan pelayanan,  pelayanan Izin  Mendirikan  Bangunan ( IMB), 

penerbitan Izin Undang – Undang  Gangguan ( HO ) dan hasil Sewa Alat Berat ( 

Stoom Walls ). Untuk tahun 2014 ini target pendapatan yang menjadi 

tanggungjawab Kecamatan Katapang adalah sebesar Rp. 39.838.742,00,- ( Tiga 

puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua 

rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 47.657.210,00,- ( Empat puluh tujuh juta 

enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah) secara keseluruhan gambaran 

umum mengenai rincian pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah 

ini. 
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TABEL 2 

TARGET DAN REALISASI PAD 

KECAMATAN KATAPANG TAHUN 2012 

No Jenis Pendapatan Target ( RP ) Realisasi ( RP ) Ket ( % ) 

1 Penerbitan Izin Undang –

Undang  Gangguan ( HO ) 

8.337.131,20 10.391.760,00 124,64 

2 Penerbitan Izin Mendirikan 

Bangunan ( IMB ) 

26.447.904,80 32.165.450,00 121,62 

3 Sewa Alat Berat  

( Stoom Walls ) 
5.023.764 5.100.000,00 101,52 

  
   

  
   

Jumlah 39.838.742,00 47.657.210,00 125,83 

Sumber : Data Kecamatan Katapang  Tahun 2014 

1. Dalam kegiatan pelayanan penerbitan Izin Undang-Undang Gangguan  (HO) 

target yang direncanakan adalah sebesar Rp. 8.337.131,20,- dan hanya dapat 

direalisasikan sebesar Rp. 10.391.760,00.,-  

2. Hal ini dikarenakan Ijin Undang-Undang Gangguan  (HO) ini dibuat lima 

tahun sekali dan dengan kewenangan yang terbatas, sehingga untuk 

mencapainya memerlukan ekstra kerja keras, mengingat masyarakat di wilayah 

Kecamatan Katapang  sangat terbatas dan perlu sosialisasi  dalam melakukan 

kegiatan usaha yang berkewajiban memiliki Ijin Undang-Undang Gangguan  

(HO)  dari tingkat Kecamatan ; 
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3. Dalam  kegiatan pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 

target  yang  menjadi  tanggungjawab Kecamatan Katapang  adalah sebesar 

Rp. 26.447.904,80,-  dan terealisir sebesar Rp. 32.165.450,00,-  kinerja pada 

sektor penerbitan IMB mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan namun 

belum cukup memuaskan.   

4. Pendapatan dari Retribusi Jasa Usaha / Sewa Alat Berat selama tahun 2014 

adalah sebesar Rp. 5.023.764,- sedangkan target yang direncanakan adalah 

sebesar Rp 5.100.000,-  hal ini dapat dicapai berkat upaya-upaya peningkatan 

koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pihak swasta di lingkungan 

Kecamatan Katapang yang telah dilakukan oleh aparatur Kecamatan. 

 

B. Belanja 

Rencana Anggaran Belanja Kecamatan Katapang  tahun 2014 dalam 

DPA adalah sebesar Rp. 3.055.702.692,00  yang terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung 

-  Belanja Pegawai sebesar            Rp. 1.704.529.588,96 

b. Belanja Langsung                                       Rp. 1.474.505.640,00 

1.   Belanja Pegawai sebesar            Rp. 62.878.000,00 

2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 986.230.640,00 

3. Belanja   Modal   sebesar           Rp. 425.397.000,00 

 

Adapun realisasi Anggaran Kecamatan Katapang tahun 2014 adalah sebagai 

berikut : 

a. Belanja Tidak Langsung 

-  Belanja Pegawai sebesar            Rp. 1.594.516.302,00 
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b. Belanja Langsung                                       Rp. 1.461.186.390,00 

1.   Belanja Pegawai sebesar            Rp. 62.878.000,00 

                           2.   Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 976.028.640,00 

                                      3.   Belanja   Modal   sebesar           Rp. 42.250.000,00 

 Untuk lebih jelasnya rencana yang direalisasikan belanja langsung dan tidak 

langsung dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini : 

TABEL 3 

RENCANA DAN REALISASI 

BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG 

No Uraian 
Belanja Tidak Langsung (RP) Belanja Langsung 

Rencana Realisasi % Rencana Realisasi % 

1 Belanja 

Pegawai 
1.704.529.588,96 1.594.516.302,00  62.878.000,00 62.878.000,00  

2 Belanja 

Barang 

dan Jasa 

- 

 

- 

 

 

 

986.230.640,00 

 

976.028.640,00 

 

 

3 Belanja 

Modal 
- -  425.397.000,00 42.250.000,00  

Jumlah 1.704.529.588,96 1.594.516.302,00  1.474.505.640,00 1.081.156.640,00  
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BAB IV 

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 

 

A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung 

1. Bidang Umum Pemerintahan 

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1) Belanja Jasa Komunikasi SDA dan listrik 

kegiatan ini dibiayai belanja langsung Rp. 12.520.000,- terealisasi 

sebesar Rp. 12.520.000,- atau 100 % 

2) Belanja Jasa Kebersihan Kantor 

Kegiatan  ini  dibiayai  belanja  langsung  dengan  anggaran sebesar 

Rp. 20.000.000,-  terealisir sebesar Rp. 20.000.000.,-   atau 100 %. 

3) Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 

Kegiatan  ini  dibiayai  belanja  langsung  dengan  anggaran sebesar 

Rp. 5.350.000,- terealisir sebesar Rp. 5.350.000,-  atau 100 %. 

4) Belanja Alat Tulis Kantor  

Kegiatan ini  dibiayai  belanja  langsung  dengan  anggaran  sebesar 

Rp. 10.205.300,-  terealisir sebesar Rp. 10.205.000,-  atau 99 %. 

5) Belanja Cetak  

Kegiatan    ini    dibiayai  belanja  langsung  dengan  anggaran  sebesar  

Rp. 5.774.700,-  terealisir sebesar Rp. 5.774.700,-  atau 100 %. 

6) Belanja Penggandaan  

Kegiatan  ini  dibiayai  belanja  langsung  dengan  anggaran sebesar 

Rp. 5.774.700,-  terealisir sebesar Rp. 5.774.700,-  atau 100 %. 
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7) Belanja Alat Listrik dan Elektronik 

Kegiatan  ini  dibiayai  belanja  langsung  dengan  anggaran sebesar 

Rp. 2.865.700,-  terealisir sebesar Rp. 2.865.700,- atau 100 %. 

8) Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Kegiatan  ini  dibiayai  belanja  langsung  dengan  anggaran sebesar 

Rp. 82.300.000,-  terealisir sebesar Rp. 82.300.000,-  atau 100 %. 

9) Penyedia Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 

Kegiatan ini dibiyayai Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 

2.031.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.031.000,- atau 100 % 

b. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

1) Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 

Kegiatan   ini    dibiayai   belanja   langsung   dengan anggaran sebesar  

Rp. 80.088.000,-  terealisasi sebesar Rp. 80.088.000,-   atau 100%  

2) Rehabilitasi Berat/Sedang Rumah Dinas Kantor. 

Kegiatan   ini    dibiayai   belanja   langsung   dengan anggaran sebesar  

Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar  Rp. 200.000.000,- atau 100% 

c. Program Peningkatan disiplin Aparatur 

1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 

Kegiatan  ini  dibiayai  belanja  langsung  dengan anggaran  sebesar 

Rp. 11.610.000,-  terealisir sebesar Rp. 11.610.000,-  atau 100 %. 

d. Program kapasitas aparatur pemerintahan desa 

1) Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang 

manajemen pemerintahan desa 

Kegiatan  ini  dibiayai   belanja   langsung   dengan  anggaran   sebesar 

Rp. 10.000.000,-  terealisir sebesar Rp. 10.000.000,-  atau 100 %. 



 

    Laporan Tahunan Kecamatan Katapang Tahun 2014 

29 

 

e. Program penigkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian 

manajemen pelaksanaan kebijakan KDH.  

 Mengkoordinasikan/pelaksanaan/pembinaan/monitoring dan  

pengendalian kegiatan :  

1. Pemberdayaan Masyarakat  

2. Pengendalian penyelenggaraan Trantibum 

3. pengembangan partisipasi masyarakatdalam perumusan 

program dan kebijakan layanan publik 

4. Pengendalian Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum 

5. Peningkatan kesadaran masyarakat akan Nilai – nilai luhur 

budaya bangsa 

6. Pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau 

Kalurahan  

Kegiatan  ini  dibiayai   belanja   langsung   dengan  anggaran   

sebesar Rp. 96.134.640,-  terealisasi sebesar Rp. 96.000.000,-  

atau 99 %. 
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BAB V 

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH 

A. Permasalahan 

Untuk merealisasikan  Visi, Misi, sasaran dan tujuan dalam 

pelaksanaannya  masih ada permasalahan – permasalahan yang dihadapi 

berdasarkan hasil evaluasi internal Kecamatan Katapang khususnya yang 

menyangkut   kinerja selama tahun 2014,  maka didapatkan beberapa 

permasalahan yang cukup berpengaruh terhadap hasil pencapaian kinerja 

Kecamatan sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari – hari khususnya pada sektor 

pelayanan publik seringkali terhambat dan permasalahan tersebut sebenarnya 

sudah kami laporkan pada Laporan Tahunan sebelumnya  yaitu kurangnya tenaga 

pelaksana pada seksi Pemeliharaan Prasarana Umum dan seksi Trantibum 

Upaya Pemecahan Masalah 

Sebagaimana diketahui bahwa aparat Kecamatan Katapang  ini berjumlah 

22 orang yang terdiri dari pegawai dengan Pangkat / Golongan IV sebanyak          

3 ( tiga ) orang, Golongan III sebanyak 11 orang, Golongan II sebanyak 7 orang, 

Golongan I sebanyak 1 orang dan 4 orang Sekretaris Desa. 

 Dengan adanya Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada 

Camat, maka beban kerja Kecamatan dengan sendirinya menjadi lebih berat lagi, 

dan ini tidak sesuai dengan jumlah personil yang ada, oleh karena itu upaya yang 

kami lakukan untuk mengatasi permasalahan ini yang pertama adalah lebih 

mengefektifkan pegawai yang ada, yang kedua untuk kesekian kalinya kami 

mengajukan permohonan untuk  menambah jumlah personil Kecamatan. Sesuai 

dengan kebutuhan sebanyak kurang lebih 1 orang pelaksana seksi PPU dan  2 

orang untuk pelaksana ( anggota ) pada Seksi Trantibum.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Sebagai bahan penutup dari Laporan Tahunan ini dapat disimpulkan 

bahwa Program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Katapang  

Tahun    Anggaran   2014    yang    dibiayai    dari    APBD   Kabupaten Bandung  

dan  dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA )  dapat 

dilaksanakan dengan baik, terutama pada bidang PAD, dari target yang menjadi 

tanggungjawab Kecamatan Katapang sebesar Rp. 47.111.210,- ( Empat puluh 

tujuh juta seratus sebelas dua ratus sepuluh rupiah ) dan dapat direalisasikan 

sebesar Rp.  47.657.210,- (  Empat puluh tujuh juta enam ratus lima tujuh dua 

ratus sepuluh rupiah) 119,00 %.   

Dalam kondisi berbagai macam krisis yang menimpa masyarakat kita 

saat ini pencapaian atau realisasi PAD yang melebihi target bukanlah hal yang 

mudah kami dapatkan, cukup banyak hambatan dan permasalahan yang terjadi, 

namun demikian semuanya dapat diatasi bersama dengan semangat kebersamaan 

dan semangat kerja yang semakin membaik. 

Namun tetap saja hambatan terbesar yang amat kami rasakan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Katapang  khususnya pada bidang 

pelayanan publik dan tindak lanjut kegiatan – kegiatan kepemerintahan adalah 

terletak pada minim – nya jumlah pegawai yang ada.  
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B. Saran 

Untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan 

meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan, kami menyarankan agar : 

1. Anggaran Kecamatan Katapang untuk tahun 2014 kiranya dapat ditingkatkan ; 

2. SDM aparatur Kecamatan Katapang agar ditingkatkan melalui berbagai 

pelatihan teknis sesuai bidang masing-masing ; 

3. Juklak juknis yang berhubungan dengan Pelimpahan sebagaian  Kewenangan 

Bupati kewenangan kepada Camat   agar diperbanyak ; 

4. Untuk memudahkan pelayanan khususnya penerbitan KTP dan KK,  

pencetakan formulir KTP / KK agar  diserahkan ke Kecamatan ; 

 

Demikian laporan tahunan ini kami buat untuk menjadi maklum 

dengan harapan  dapat  memenuhi akuntabilitas kami,  kepada stakeholders dan 

sebagai sumber informasi  dalam  pengambilan  keputusan, guna  peningkatan 

kinerja aparatur Kecamatan Katapang di masa yang akan datang.  

 

 

Katapang, 31 Desember 2014 
CAMAT  KATAPANG 

 
 
 
 

                                                              DRS. INDRA RESPATI 
          Pembina 

                                                                               NIP 19701202 199203 1 003 
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