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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) 

merupakan prasarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi 

masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan 

penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, 
 

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna 

dan bertanggung jawab (akuntabel). 
 

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 

Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan 

yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan 

Kinerja. 
 

Sebagai tindaklanjut Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Kecamatan, dimana dalam Peraturan Bupati tersebut antara 

lain mengatur tentang : 
 

a. Pasal 2 ”Kecamatan merupakan unsur pelaksana kewilayahan pada 

tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”; 
 

b. Pasal 3 ayat (1) ”Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu 

Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, 
 

pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan, 

pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta 

melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan 

pelimpahan wewenang”; 
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c. Pasal 3 ayat (2) ”Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi : 
 

1. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum Kecamatan; 
 

2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
 

3. penkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum; 
 

4. pengoordinasian penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Bupati; 
 

5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum; 
 

6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; 
 

7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa 

dan/atau Kelurahan; 
 

8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unsur Perangkat Daerah 

yang ada di Kecamatan; 
 

9. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan 
 

10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

bidang tugasnya. 
 

d. Pasal 18 dijelaskan bahwa : 
 

”Setiap pimpinan unsur organisasi pada Kecamatan wajib mematuhi 

ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta 

menyampaikan laporan tepat waktu”. 
 

e. Pasal 19 dijelaskan bahwa : 
 

1) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai dengan 

bidang tugasnya kepada Sekretaris dan Kepala Seksi serta 

Lurah menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya 

kepada Camat tepat pada waktunya; 
 

2) Sekretaris, Kepala Seksi dan Lurah menyusun dan 

menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada 

Camat tepat pada waktunya. 
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f. Pasal 20 dijelaskan bahwa : 
 

1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, 

diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih 

lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan; 
 

2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan 

laporan disampaikan pula keoada unsur organisasi lain yang 

secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

 
 

Dari penjelasan di atas, bahwa Kecamatan merupakan perangkat 

daerah kabupaten sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat 

kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh 

seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Dearah. Kecamatan mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan 

publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan, 

pembangunan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati 
 

berdasarkan pelimpahan wewenang. 
 

Indikator Kinerja Sasaran merupakan parameter untuk 

mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan 

Cibungbulang Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan 

pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2019. 

Indikator Kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja kunci yang 

dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator 

kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang 
 

mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator 

keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar 

Pengesahan Anggaran (DPA) Kecamatan Cibungbulang Kabupaten 

Bogor Tahun Anggaran 2019. 
 

Metode penyusunan LAKIP Kecamatan Cibungbulang Kabupaten 

Bogor secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjajnjian KInerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam 
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Pengukuran Kinerja Sasaran Kecamatan Cibungbulang Kabupaten 

Bogor Tahun 2019 ini menggambarkan indikator kinerja output utama 

(grand output) atau outcome pada program/kegiatan yang dilakukan 

Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor selama Tahun 2019 sesuai 

dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian 

Kinerja (Jankin) Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Tahun 

2019.  

 

B. Maksud dan Tujuan 

 

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cibungbulang Tahun 2019 ini adalah 

sebagai pedoman pencapaian target kinerja Instansi Kecamatan 

Cibungbulang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 
 

Sedangkan tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebagai berikut : 
 

1. Mendorong mekanisme akuntabilitas yang baik dan kontrol yang 

kuat agar tujuan tercapai. 
 

2. Membudayakan pelaporan kinerja (Tertib Administrasi), monitoring 

dan evaluasi kinerja. 
 

3. Mendorong budaya sadar berkinerja. 
 

4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan 

penguatan akuntabilitas instansi. 

  

 
 
C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi 
 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Kecamatan : 

 
a. Tugas Pokok dan Fungsi, antara lain : 

 
1) Kecamatan  mempunyai  tugas  pokok  membantu  Bupati  dalam 
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menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, 

pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan, 

pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta 

melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan 

pelimpahan wewenang. 

 
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) 

diatas, Kecamatan mempunyai fungsi : 
 

a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum 
Kecamatan; 

 
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

 
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum; 
 

d. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati; 

 
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana 

pelayanan umum; 
 

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 
dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; 

 
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa 

dan/atau Kelurahan; 
 

h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah yang tidak dilaksnakan oleh unsur Perangkat Daerah 
yang ada di Kecamatan; 

 
i. Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan 

 
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

bidang tugasnya. 
 

b. Susunan Organisasi : 
 

Adapun susunan organisasi Kecamatan Cibungbulang 

terdiri atas : 
 

a. Camat; 
 

b. Sekretariat, membawahkan : 
 

1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan 
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2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
 

c. Seksi Pemerintahan; 
 

d. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat; 
 

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
 

f. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; 
 

g. Seksi Pelayanan; 
 

h. Desa; dan 
 

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
 

1. Camat 
 

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 

Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016. 

 
2. Sekretariat 

 
Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab 

kepada Camat dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan 

Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

diatas, Sekretariat mempunyai fungsi : 
 

a. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan Kecamatan; 
 

b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian 

Kecamatan; 
 

c. pengumpulan, pengolahan dan analisa data kecamatan; 
 

d. pengelolaan keuangan Kecamatan; dan 
 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang 

tugasnya. 
 

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu 

Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan data, pengoordinasian 

penyusunan program dan pengelolaan administrasi keuangan 

Kecamatan, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

diatas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi: 
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a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan 
 

b. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data Kecamatan; 
 

c. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat; 
 

d. pengelolaan penyusunan anggaran Kecamatan; 
 

e. penatausahaan keuangan Kecamatan; 
 

f. penyusunan pelaporan keuangan Kecamatan; dan 
 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang 

tugasnya. 
 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu 

Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata 

usaha dan kepegawaian Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas 

sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

mempunyai fungsi: 

a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Kecamatan; 
 

b. pengelolaan barang/jasa Kecamatan; 
 

c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi 

Kecamatan; 
 

d. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Kecamatan; dan 
 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
 

3. Seksi Pemerintahan 
 

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu dan bertanggung 

jawab kepada Camat dalam melaksanakan menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan 

pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud diatas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : 
 

a. penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa dan/atau 

kelurahan; 
 

b. pelaksanaan tugas di bidang pertanahan; 
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c. pembinaan lembaga kemasyarakatan; 

 
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan 

pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan; dan 
 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

bidang tugasnya. 

 
 

4. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat 
 

Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai 

tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan 
 

pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk 

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ditas, Seksi 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi : 
 

a. pembinaan dan pengendalian bantuan sosial; 
b. pembinaan pemberdayaan masyarakat; 

 
c. pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan; 

 
d. pembinaan keluarga berencana; 

 
e. pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi; 

 
f. pembinaan masalah sosial; 

 
g. pembinaan kesehatan masyarakat; 

 
h. pembinaan kerukunan umat beragama; 

 
i. pembinaan, dan pengawasan kegiatan program pendidikan, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, generasi muda keolahragaan, 

kepramukaan, seni dan budaya; 
 

j. pengoordinasian dan pengawasan wajib belajar pendidikan dasar 

dan pendidikan luar sekolah; 
 

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan 

pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Masyarakat; dan 
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l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

bidang tugasnya. 
  

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas 

membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ketentraman dan 

ketertiban umum. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai 

fungsi : 
 

a. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 
 

b. penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja Kecamatan; 
 

c. pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; 
 

d. penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan 
bangsa; 

 
e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

 
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan 

pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

Umum; dan 
 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

bidang tugasnya. 

 
 

6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan. 
 

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu 

Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan perekonomian dan 

pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai 

fungsi : 
 

a. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian 

perekonomian dan pembangunan; 
 

b. pembinaan perekonomian desa dan kelurahan; 
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c. pembinaan, pengembangan, dan pengendalian di bidang 

pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan; 
 

d. pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi; 
 

e. pembinaan dan pengembangan industri, koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah (UKM); 
 

f. pembinaan dan pengembangan kepariwisataan; 
 

g. pembinaan dan pengawasan perdagangan; 
 

h. inventarisasi potensi penanaman modal daerah; 
 

i. pengawasan, penyaluran, dan pengembalian kredit dalam rangka 

menunjang keberhasilan program produksi pertanian dan 

industri kecil; 

 
j. pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam 

perekonomian; 
 

k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya alam; 
 

l. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan; 
 

m. pengoordinasian, pembinaan, dan pengawasan serta pelaporan 

langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan 

kerusakan lingkungan; 
 

n. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya 
masyarakat; 

 
o. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada 

Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan 
 

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

bidang tugasnya. 

 
 

7. Seksi Pelayanan. 
 

Seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu camat dalam 

melaksanakan perumusan serta evaluasi dan pelaporan di bidang 

pelayanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, 

Seksi Pelayanan mempunyai fungsi : 
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a. penyelenggaraan administrasi kependudukan; 

 
b. pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan; 

 
c. pelaksanaan verifikasi administrasi permohonan perizinan dan 

nonperizinan; 
 

d. penyusunan dan inventarisasi seluruh data perizinan dan non 

perizinan; 
 

e. pemrosesan berkas permohonan dan penerbitan dokumen 

perizinan dan non perizinan; 
 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan 

pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan; dan 

 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai bidang tugasnya. 
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      BAB II 
 

PERENCANAAN KINERJA 
 

 Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja 

tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Cibungbulang Kabupaten 

Bogor. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan 

diwujudkan oleh Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor dalam suatu 

tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.  

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka 

Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, 

Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih 

diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-

program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta 

menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, 

penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Cibungbulang Kabupaten 

Bogor Tahun 2019 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya 

mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Cibungbulang Kabupaten 

Bogor Tahun 2018 – 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

Tahun 2019, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Target Kinerja 

tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 

tahun 2019. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan 

tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya 

pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan 

Cibungbulang Kabupaten Bogor untuk mencapainya dalam Tahun 2019.  

Rencana Strategis ( Renstra-SKPD ) adalah dokumen perencanaan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun 2018 – 2023 

yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kecamatan Cibungbulang yang memuat visi, misi, Kabupaten Bogor serta 

tujuan, strategi, kebijakan,program dan kegiatan pembangunan di 

Kecamatan Cibungbulang. LAKIP Kecamatan Cibungbulang Kabupaten 

Bogor Tahun 2019 ini merupakan langka awal untuk melaksanakan 

mandat  
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yang diemban Kecamatan Megamendug Kabupaten Bogor sebagaimana 

ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor. 

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, dilihat 

dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan 

salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Kecamatan 

Kedamean yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi 

visi, misi, Kabupaten Bogor serta  tujuan dan sasaran serta berbagai cara 

yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Adapun 

sasaran dan target kinerja Renstra Kecamatan Cibungbulang tahun 2018-

2023 sebagai beikut :  

 

Tabel 2.1. 

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cibungbulang 

A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021 

No Sasaran Indikator 
Target 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Fasilitasi dan 
koordinasi 
penyelenggaraan 
Pemerintahan 
dan Pelayanan 
Publik 

Jumlah Kegiatan 
Fasilitasi dan 
koordinasi 
penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik  

13 

    

2 

Fasilitasi 
penyelenggaraan 
urusan 
pemerintahan 
umum 

Jumlah Kegiatan 
Fasilitasi 
penyelenggaraan 
urusan 
pemerintahan 
umum 

5 

    

3 
Pembinaan oleh 
kecamatan 

Jumlah Kegiatan 
Pembinaan oleh 
kecamatan 

3 
    

4 

Koordinasi 
penjaringan 
aspirasi 
masyarakat 

Jumlah Kegiatan 
Koordinasi 
penjaringan 
aspirasi 
masyarakat 

3 

    

5 

Tingkat 
Kepuasan 
Masyarakat 
Kecamatan 

 

Persentase  
Tingkat Kepuasan 
Masyarakat 
Kecamatan 

 

 

80,32 80,34 80,36 80,40 
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Tabel 2.2. 

Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor 

Tahun 2019 

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

No Sasaran Indikator Target 

1 

Fasilitasi dan koordinasi 
penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 

Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan 
koordinasi penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pelayanan Publik  

13 

2 
Fasilitasi penyelenggaraan 
urusan pemerintahan 
umum 

Jumlah Kegiatan Fasilitasi 
penyelenggaraan urusan pemerintahan 
umum 

5 

3 Pembinaan oleh kecamatan 
Jumlah Kegiatan Pembinaan oleh 
kecamatan 

3 

4 
Koordinasi penjaringan 
aspirasi masyarakat 

Jumlah Kegiatan Koordinasi 
penjaringan aspirasi masyarakat 

3 
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BAB III 
 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cibungbulang 

Kabupaten Bogor Tahun 2019 ini merupakan rangkaian dan mekanisme 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Kecamatan 

Cibungbulang Kabupaten Bogor yang diawali dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2019, 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja (Jankin) 

yang harus dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian pada setiap akhir 

tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bogor 

tersebut. 
 

Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja yang terukur, objektif, 

dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target 

yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan 

dan sasaran yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Perjanjian 

Kinerja (Jankin) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2019. 

 

A. Pengukuran Kinerja 

No Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian 

1 

Fasilitasi dan 

koordinasi 

penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik 

Jumlah Kegiatan Fasilitasi 

dan koordinasi 

penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik  

13 13 100.00 

2 

Fasilitasi 

penyelenggaraan 

urusan pemerintahan 

umum 

Jumlah Kegiatan Fasilitasi 

penyelenggaraan urusan 

pemerintahan umum 
5 5 100.00 

3 
Pembinaan oleh 

kecamatan 

Jumlah Kegiatan 

Pembinaan oleh 
3 3 100.00 
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kecamatan 

4 

Koordinasi 

penjaringan aspirasi 

masyarakat 

Jumlah Kegiatan 

Koordinasi penjaringan 

aspirasi masyarakat 

3 3 100.00 

 
B. Analisis Kinerja 

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan 
kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang 
telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Kecamatan Cibungbulang  
telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 4 (empat) sasaran dan 4 
(empat) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya  
rata-rata ≥ 98.61% dari target. 

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya 
adalah sebagai berikut: 

 
Sasaran 1 

Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik.  

 
Sasaran 2 

Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.  
 
Sasaran 3 

Pembinaan oleh kecamatan.  
 

Sasaran 4 
Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat. 

 

No Indikator 
2018 2019 Capaian 

2019 
thdp 
2023 

Realisasi Target Realisasi Capaian 

1 

Fasilitasi dan 
koordinasi 
penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 

16 13 13 100.00 100.00 

2 

Fasilitasi 
penyelenggaraan 
urusan 
pemerintahan umum 

6 5 5 100.00 100.00 
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3 
Pembinaan oleh 
kecamatan 3 3 3 100.00 100.00 

4 
Koordinasi 
penjaringan aspirasi 
masyarakat 

3 3 3 100.00 100.00 

 Rata-rata Capaian 100.00 100.00 

 

1. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik merupakan Jenis Kegiatan Untuk Meningkatkan 

Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan. Pada tahun 2019 Tingkat 

Capaian Kinerja terealisasi 17 Kegiatan dari target 18 kegiataan 

dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 94,44%. 

2. Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum merupakan 

Jenis Kegiatan Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum 

di wilayah kecamatan yang dilimpahkan oleh bupati. Pada tahun 2019 

Tingkat Capaian Kinerja terealisasi 6 Kegiatan dari target 6 kegiataan 

dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 100%. 

3. Pembinaan oleh kecamatan merupakan Jenis Kegiatan Untuk 

Meningkatkan Koordinasi serta kerjasama antar Kecamatan dan Desa 

untuk melaksanakan kebijakan- Kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Pusat Maupun Daerah. Pada tahun 2019 Tingkat Capaian 

Kinerja terealisasi 3 Kegiatan dari target 3 kegiataan dengan Tingkat 

capaian kinerja sebesar 100%. 

4. Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat merupakan jenis kegiatan 

untuk menyerap permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

masayarakat yang bertujuan untuk mendapatkan penyelesaian dan 

solusi. Pada tahun 2019 Tingkat Capaian Kinerja terealisasi 3 Kegiatan 

dari target 3 kegiataan dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 100% 
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penganggaran kembali pembiayaan kegiatan pada anggaran perubahan 
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Factor penyebab tingginya capaian kinerja dengan merujuk pada 

ahun 2019 disebabkan karena cukup optimalnya 

perencanaan anggaran, sehingga untuk memenuhi kekurangan anggaran 

Capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan setelah perubahan 

efisiensi penyerapan anggaran pada 

ntuk mencapai target kinerja keseluruhan selain dengan 

penganggaran kembali pembiayaan kegiatan pada anggaran perubahan 

Koordinasi 
penjaringan 

aspirasi 
masyarakat 

100

100

Grafik Capaian Kecamatan Cibungbulang

Tahun 2018

Tahun 2019
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juga mengoptimalkan  rincian penganggaran perubahan yang 

mendukung pada capaian sasaran kinerja. 

 

C. Realisasi Anggaran 

Realisasi anggaran Kecamatan Cibungbulang Tahun 2019 adalah 
sebesar Rp.7.979.496.183,- atau 94.57% dari pagu sebesar Rp. 
Rp.8.438.062.000,- Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada 
sasaran Koordinasi Penjaringan Aspirasi Masyarakat yaitu sebesar 
Rp.102.279.000 atau 99,42%. Sementara, penyerapan anggaran yang 
terkecil pada sasaran Pembinaan oleh Kecamatan  yaitu Rp.163.614.500 
atau 95,08%. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2019 sebagai 
berikut: 
 

Sasaran 
Rata-rata 
Capaian 

Anggaran 

Target Realisasi % 
Fasilitasi dan koordinasi 
penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pelayanan 
Publik 

100 % 456.907.500 448.288.500  98,11 

Fasilitasi Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan 
Umum 

100 % 264.014.000  258.685.500 97,98 

Pembinaan oleh Kecamatan 100 % 172.079.500 163.614.500 95,08 

Koordinasi Penjaringan 
Aspirasi Masyarakat 

100 % 102.879.000 102.279.000 99,42 

Total 995.880.000  972.867.500  

 

D. Analisis Efisiensi 

No. Sasaran Capaian Kinerja Realisasi Anggaran 

1 Fasilitasi dan koordinasi 

penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pelayanan 

Publik 

100 % 98,11% 

2 Fasilitasi penyelenggaraan 

urusan pemerintahan umum 

100 % 97,98% 

3 Pembinaan oleh kecamatan 100 % 95,08% 

4 Koordinasi penjaringan 100 % 99,42% 
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aspirasi masyarakat 
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BAB IV 
 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 
 

Setelah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

pencapaian target kinerja dari program/kegiatan yang ditetapkan di 

Kecamatan Cibungbulang pada tahun 2019 mengalami Penurunan 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya masih terdapat 

program/kegiatan dibawah target kinerja yang diharapkan, hal ini 

disebabkan : 
 

 Penyerapan kegiatan Revitalisasi Gedung/Kantor tidak mencapai 

target dikarnakan adanya harga negosiasi pada Belanja LS 

Konstruksi dan efisiensi penyerapan anggaran pada biaya umum; 

 

B. Langkah Tindak Lanjut Kedepan 
 

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, 

yaitu: 

 Melaksanakan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait tentang 

optimalisasi perencanaan program/kegiatan; 

 Melaksanakan pembinaan kepada PPTK terkait dengan Tugas 

Pokok & Fungsi masing-masing seksi supaya lebih memahami 

program dan kegiatan yang telah direncanakan dan sebagai bahan 

evaluasi untuk perencanaan tahun selanjutnya. 
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