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Bab I 
PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang 

mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. 

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi  proses 

manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan,  adalah merupakan salah satu instrumen 

pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan 

sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan 

kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti 

dengan  pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat 

serta dampak yang jauh lebih besar pula. 

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Cianjur di 

wilayah  Kecamatan Mande mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan 

pembangunan di Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur dapat berjalan dengan baik, tersusun 

secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian 

visi dan misi Kecamatan Mande, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan 

strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Mande dituntut untuk 

mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang 

berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami 

penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Mande, Kabupaten 

Cianjur. 

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur  tahun 2016-2021 

didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan  sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 

4287); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia No. 4421); 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional 2005-2025 (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara  Tahun 

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 
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7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur NO .29 Tahun 2011 tentang RPJPD 2005-2025; 

16. Perda No 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi,Kedudukan,Tuga dan fungsi serta tata 

kerja Perangkat Daerah; 

17. Perbup no 81 Tahun 2016 kedudukan ,Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja 

Kecamatan Kabupaten Cianjur. 

 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Rencana Strategis  Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 disusun dengan 

maksud untuk menyediakan sebuah rencana pembangunan Kecamatan  dengan jangka waktu 

perencanaan 5 (lima) tahun sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat gambaran pelayanan organisasi 

Kecamatan, permasalahan strategis yang ada dalam konteks tugas dan fungsi organisasi 

Kecamatan, serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan 

yang bersifat  indikatif. 

Adapun tujuan disusunnnya Rencana Strategis Kecamatan MandeKabupaten Cianjur adalah 

sebagai landasan operasional untuk menggerakkan seluruh sumber daya Kecamatan, sehingga 

seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui keterpaduan dalam program guna 

mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur  dengan periode 5 (lima) tahun dalam 

kerangka pembangunan jangka panjang daerah secara  berkesinambungan. 
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1.4. SISTEMATIKA PENULISAN. 

Rencana Strategis  Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan 

sistematika berikut :  

Bab I  Pendahuluan 

 Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan 

Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan 

dengan Renja OPD. 

Bab II  Gambaran Pelayanan OPD 

 Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD 

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting 

yang telahdihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, 

mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui 

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama 

yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini. 

Bab III  Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi 

 Menjelaskan butir-butir penting   Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

OPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah 

Terpilihyang terkait dengan  tugas dan fungsi OPD, faktor-faktorpenghambat dan 

pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi danmisi kepala 

daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi 

salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD. 

 Bab IV  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

 Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi OPD, tujuan dan sasaran 

jangka menengah OPD, serta rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam 

lima tahun mendatang. 

Bab V  Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan 

Indikatif 

 Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok 

sasaran,dan pendanaan indikatif 

BAB VI Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Pada bagian ini 

dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang 

akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 
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Bab II 
Gambaran Umum Pelayanan Kecamatan Mande 

Kedudukan Kecamatan Mande dalam Organisasi Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu merupakan 

perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu 

dan dipimpin oleh Camat. 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD 

Kecamatan Mande merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Cianjur  yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi Perangkat Daerah.   

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati 

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan, meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, 

penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum, pemerintahan di tingkat kecamatan, pemerintahan desa dan/atau kelurahan, 

dan pelayanan masyarakat  sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi : 

a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 

d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 

f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;  

g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang 

belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. 

Adapun susunan organisasi serta uraian  tugas adalah : 

1. Camat, yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas 

pemerintahan kecamatan, pembinaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, tata 

pemerintahan,pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dan 

kesejahteraan rakyat, serta pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan 

dan/atau peraturan perundangundanganyang berlaku. 

a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum; 

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;  

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

d. Mengoordinasikan penerapan dan penengakan peraturan daerah dan peraturan bupati; 

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 

f. Mengoordinasikan penyelengaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat 

daerah di tingkat kecamatan; 

g. Membina dan mengawasi penyelelnggaraan kegiatan desa dan / atu kelurahan; 

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak 

dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan, dan; 

i. Melaksanakan tugas laian di perintahkan oleh peraturan perundang undangan.  
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2. Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi kecamatan 

dalam melaksanakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, hubungan masyarakat, 

perencanaan, program dan kegiatan kecamatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam menjalankan tugas,  Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusuna rencan operasional sekretariat kecamatan; 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan peyusunan rencana srtartegis program kerja kegiatan dan 

anggaran kecamatan; 

c. Perumusan dan pengkoordinasian penyusunan laporan akun tabilitas kinerja intansi 

pemerintah ( LAKIP ), laporan keterangan pertanggung jawaban ( LKPJ ) Informasi 

Penyelenggaraan pemerintah daerah ( LPPD ); 

d. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga hubungan masyarakat 

dankeprotokolan; 

e. pengelolaan administrasikepegawaian, membina ketata usahaan , keuangan dan 

pembinaan organisasi dan tata laksana; 

f. Pengkoordinasian penyediaan bahan rencana produk hukum, Pendokumentasian 

pertautan perundang undangan sesuai dengan ketentuan dan / atau pertaturan 

perundang undangan; 

g. Pengkoordinasian dan pemyusuna evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan 

perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 

dilingkungan kecamatan;; 

h. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasianbpenyusuna laporan keungan kecamatan; 

i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan sekretariat kecamatan; 

j. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Camat sesuia tugas dan fungsinya. 

3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan  

a. Penyusuna rencana Kegiatan subbagian perencaan dan keunagan; 

b. Penyiapan dan penyusunan rencana setrategis (RENSTRA) dan program / rencana kerja 

tahunan. Dan penetapan kinerja (tapkin) kecamatan. 

c. Penyiapan dan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA). Dokumen pelaksana anggaran 

(DPA) dan dokumen pelaksanaan dan perubahan anggaran (DPPA) kecamatan. 

d. Penyiapan dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP). 

Laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ). Laporan penyelenggaran pemerintah 

daerah (LPPD) sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan kecamatan. 

e. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja tidak 

langsung serta anggaran pendapatan dan belanja tidak langsung serta belanja langsung. 

f. Pelaksanaan penata usahaan dan perbendaharaan keuangan anggaran belanja tidak 

langsung dan belanja langsung. 

g. Pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta 

pembayarannya. 

h. Pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) 

pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan 

diketahui/disetujui oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). 

i. Pelaksanaan penelitian kelengkapan surat permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-

UP). Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan pegawai negeri 

sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan 

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. 

j. Penghimpunan dan penyiapan bahan penyusunan konsep surat keputusan Camat tentang 

Pengangkatan Pejabatan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Pejabatan Penata Usahaan 

Keuangan (PPK) Dan pembantu bendahara. 

k. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan. 



 

2-3 

l. Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan 

belanja. 

m. Penyusunan rencana ajuan pengadaan barang-barang dan jasa, rencana kebutuhan dan 

pengadaan perlengkapan, peralatan serta inventaris dinas sesuai ketentuan yang berlaku. 

n. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan 

serta berkala dilingkungan Subbag Perencanan dan Keuangan. 

o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kegiatan Subbag dan Keuangan. 

p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris kecamatan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

4. Subbagian Umum Dan Kepegawaian 

 

a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian . 

b. Pelaksanaan pemberian pelayanan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, 

kepustakaan, surat menyurat, dan alat tulis yunit kerja. 

c. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data 

kepegawaian dilingkungan kecamatan. 

d. Pelaksanaan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, 

teknis dan fungsional. 

e. Pelaksanaan fasilitas penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan 

izin/tugas belajar. 

f. Pelaksanaan penyiapan administrasi kepegawaian, meliputi usul kenaikan pangkat. 

Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Daftar Urut Kepangkatan (DUK), 

sumpah/janji pegawai, usul kebutuhan formasi, mutasi/penempatan staf, pembinaan, 

kesejahteraan, Kenaikan Gaji Berkala(KGB), usul pensiun dan registrasi kepegawaian. 

g. Pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, meliputi : kebersihan, keamanan, ketertiban, 

dan keindahan lingkungan kecamatan. 

h. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan peralatan serta 

inventaris dinas sesuai ketentuan yang berlaku. 

i. Pelaksanaan fasilitas peralatan presentasi kerja dilingkungan kecamatan. 

j. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas 

bawahan secara berkala dilingkungan Subbag Umun dan Kepegawaian. 

k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbag Umum dan Kepegawaian. 

 

5. Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas : 

a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat; 

b. Penyusunan Program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum . Pemerintahan 

desa/Kelurahan . Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

c. Pelaksanaan Fasilitas Penataan Desa/Kelurahan dan penyusunan peratiuran Desa ; 

d. Pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan kerja sama antar Desa/Kelurahan; 

e. Pelaksanaan Fasilitas penyelengaaraan Pemilihan Kepala Desa dan Badan 

Permusyawarakat Desa; 

f. Pelaksanaan penilaian atas laporan pertanggung jawaban Kepala Desa; 

g. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan forum musyawarah perencanaan pembangunan 

(MUSREMBANO) di Desa/Kelurahan dan Kecamatan; 

h. Pelaksaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik 

pemerintahan maupuj swasta yang melaksanakan program kegiatan pemberdayaan 

masyarakat ; 

i. Pelaksanaan penyusunan dan pendapatan Potensi Desa/Kelurahan; 

j. Pelaksanaan Pembinaan kelembagaan Desa/Kelurahan 

k. Pelaksanaan Sosialisai dan monitoring pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat 

Desa/Kelurahan; 

l. Pelaksanaan fasilitas pengembangan swadayamasyarakat dalam pelaksanaan  

pembangunan; 
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m. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelksanaan tugas bawahan 

secara berkala di lingkungan seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat; 

n. Pelaksanaan evaliasi dan penyusuna laporan kegiatan Seksi Pemerintahan dan 

Pemberdayaan; 

o. Pelaksanaan  tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.  

6. Seksi Pelayanan Umum; 

a. Penyusuna Rencana Kegiatan Seksi Pelayanan Umum; 

b. Pelaksaan percepatan penyeleggaraan pelayan umum dalam rangka pencapaian standar 

pelayanan minimal di wilayahnya; 

c. Penyimpanan penyelenggaraan pelayanan administrasi , legalisasi surat surat keterangan 

, dan jenis pelayanan publik; 

d. Pelaksanaan penerimaan, penilitian ferivikasi pelaksanaan penerimaan, penelitian 

verifikasi berkas ajuan pendaftaraan kependudukan ; 

e. Pelaksanaan pelayanan pindah penduduk antar Kecamatan dalam satu Kabupaten; 

f. Pelaksanaan pemberian rekomendasi pindah penduduk dalam dan antar kabupaten; 

g. Pelaksanaan koordinasi  dengan perangkat daerah dan/atau intansi vertical yang tugas 

dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelyanan umum; 

h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat di 

wilayah Kecamatan; 

i. Fasilitas pelaksanaan pembinaan secara koordinatif untuk suksenya pajak daerah dan 

retribusi daerah; 

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas 

bawahan secara berkala di lingkungan  Seksi Pelayanan Umum; 

k. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi pelayanaan umum; 

l. Pelaksanaan tuga lainyang di berikan oleh Camat sesuai tugas fungsinya.   

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

a. Penyusuna rencana kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum; 

b. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ( POLRI ) dan/atau 

Tentyara Nasional Indonesia ( TNI ); 

c. Mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman diwilayah kecamatan;  

d. Peleaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman ketertiban umum diwilayah 

kecamatan; 

e. Pelaksanaan Koordinasi dan pembinaan kesatuan polosi pamong praja dan perlindungan 

masyarakat ( LINMAS ) diwilayah kerjanya; 

f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas fungsinya di bidang 

penegakan peraturan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia ;  

g. Pelkasanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsi nya 

di bidang pengendalian dan penanggulangan bencana alam. Pengungsi serta masalah 

sosial lainnya. 

h. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas kegiatan organisasi sosial masyarakattan, lembaga 

swadaya masyarakat dan lembaga proporsi; 

i. Pelaksanaan fasilitas pembinaan kerukuna hidup antar beragama; 

j. Penyusuna laporan pelaksanaan kegiatan penerapan dan penegakkan dan peraturan 

perundang undangan. 

k. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan dan laporan kegiatan seksi ketentraman dan 

ketertiban umum. 

l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja, pelaksanaan tugas 

bawahan secara berkala di lingkungan seksi ketentraman dan ketertiban umum.   
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8. Seksi Kesejahteraan Rakyat; 

a. Penyusunan rencan kegiatan seksi kesejahteraan rakyat; 

b. Penyusunan program dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan sosial , 

kepemudaan dan olahraga peranan wanita, ketenaga kerjaan dan pemberdayaan 

masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan; 

c. Penyusunan program pembeniaan dalam rangka usaha pembinaan dalam rangka usaha 

pembianaan, penigkatan dan pemberian bantuan di bidang agama, pendidikan , 

kesehatan , kebudayaan, pemuda, dan peranan wanita; 

d. Pelaksanaan fasilitas koordinasi terhadap pengawasan pemenuhan standart nasional 

sarana prasaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 

pendidikan non pormal; 

e. Pelaksanaan fasilitas dan kordinasi pelaksanaan upaya kesehatan yang meliputi 

pencegahan dan pemberantasan penyakit, lingkunag sehat, perbaikan gizi massyarakat 

dan pelayanan kesehatan masyarakat; 

f. Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan , pengembagan dan 

pemanfaatan kebudayan; 

g. Pelakasanaa fasilitas koordinasi dukungan pembinaan dan pengaawasa aktifitas 

kepemudaan sekala kecamatan; 

h. Pelaksanaan koordinasi dengan intansi terkait baik secar lisan maupun tulisan guna 

singkronisasi dalm pelakssanaan tugas; 

i. Pelaksanaan Fasilitas dan koordinasi dalam rangka penggalian pengembangan dan 

pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial ( PSKS ) 

j. Pelaksanaan Fasilitas dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan penangan sasaran 

penanggulangan masalah sosial; 

k. Pelaksanaan Fasilitas dan koordinasi pelaksanaan dan pengembanga jaman sosial bagi 

penyandang cacat fisik dan mental lanjut usia oleh potensial terlantar yang berasal dari 

masyarakat rentan ddan tidak mampu; 

l. Pelaksanaan Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan program program pemerintahan 

seperti Badan Amil Zakat dan Shodaqoh ( BAZIS ) . Gerakan Nasional Orang Tua Asuh ( 

GNOTA ), Palang merah Indonesia ( PMI ) Agra tidak terjadi tumpang tindih Loverlaping; 

m. Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi dala pendapatan dan penyaluran bantuan bagi 

orang miskin; 

n. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang 

meliputi santuna anak yatim dan terlantar pembinaan karang taruna wanita susila 

gelandangan dan pengemis; 

o. Membantu dan menyaturkan bahan pokok untuk masyarakat yang kena bencana; 

p. Pelaksanaan pendataan desa rawan bencana dan megkoordinir intansi terkait dalam 

rangka pelaksanaan penanggulangan bencana; 

q. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksaan tugas bawahan 

secara berkala di lingkungan seksi kesejahtraan rakyat; 

r. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi kesejahteraan rakyat; 

s. Pelaksanaan fungsi fungsi lain yang diberikan oleh Camat dengan bidang tugasnya. 
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Bagan susunan organisasi Kecamatan dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut : 

 

Gambar 2.1  

Struktur Organisasi Kecamatan Mande 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Sumber Daya Kecamatan Mande 

2.2.1 Kepegawaian 

Secara keseluruhan jumlah personil Kecamatan Mande sampai dengan bulan September tahun 

2016 adalah sebanyak 21 orang, dengan komposisi pegawai menurut jenis kelamin berdasarkan 

kedudukan dalam organisasi Kecamatan Mandeadalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 

berikut 

 

Tabel 2.1  

Komposisi Pegawai Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur 

Bulan September Tahun 2016 

 

No Kedudukan 
Komposisi Pegawai 

Laki laki Perempuan Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Camat 1 - 1 

2 

Sekretariat 

1.  Sekretaris 
2.  Kasubag  Perencanaan  
3.  Kasubag  Umum dan Kepegawaian 
4.  Staf  Pelaksana – PNS 

5 . Staf Pelaksana  Non PNS 
 

1 
1 
- 
- 

- 

 
- 

- 
- 
1 

- 
- 
 

 
1 

1 
- 
1 

- 
- 
 

Camat 

Sekretaris 

Kecamatan 

Ka Seksi   

Pelayanan 

Umum 

Ka Seksi   

Pemerintahan 

dan 

Pemberdayaan 

Ka Seksi  

Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum 

 

 

Ka Seksi   

Kesejahteraan 

Rakyat 

KaSubag  

Umum dan 

Kepegawaian 

 KaSubag   

Perencanaan 

dan Keuangan 

 

Kelompok 

Jabatan 

Fungsional 
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No Kedudukan 
Komposisi Pegawai 

Laki laki Perempuan Jumlah 

3 

 
Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan  
1. Kasi  

2.  Staf Pelaksana – PNS 
3.  Staf Pelaksana – Non PNS 
4. Sekretaris Desa PNS 

 
 
- 

2 
1 
5 

 

 
 
1 

- 
- 
- 
 

 
 
1 

2 
1 
5 

4 

 

Seksi Pelayanan Umum 
1. Kasi  
2.  Staf Pelaksana – PNS 

3.  Staf.Pelaksana – Non PNS 
 

 

 
- 
- 

2 
 

 

 
1 
- 

2 
 

 

 
1 
- 

4 
 

5 

 
Seksi  Trantibum  
1. Kasi  

2.  Staf Pelaksana – PNS 
3.  Staf.Pelaksana – Non PNS 
 

 
 
1 

2 
1 
 

 
 
- 

- 
- 
 

 
 
1 

2 
1 
 

6 

 
Seksi  Kesejahteraan Rakyat 

1. Kasi  
2.  Staf Pelaksana – PNS 
3.  Staf.Pelaksana – Non PNS 

 

 
 

1 
- 
3 

 

 
 

- 
1 
1 

 

 
 

1 
1 
3 

 

 Jumlah 20 7 27 

 

Komposisi pegawai Kecamatan Mande  menurut status kepegawaian  sebagaimana ditunjukkan 

pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.2  

Komposisi Pegawai Kecamatan MandeKabupaten Cianjur Menurut Status 

NO STATUS JUMLAH 

TERBAGI PADA 

Sekretariat 
Seksi 

Tapem 

Seksi 

Pem Masy 

Seksi 

Trantibum 

Seksi 

Kesra 

1 PNS 21 3 5 4 5 3 

2 CPNS - - - - - - 

3 Non PNS 8 - 5 1 - 3 

 JUMLAH 29 3 10 5 5 6 

 

Komposisi pegawai Kecamatan Mande menurut latar belakang pendidikan terakhir  ditunjukkan 

pada tabel berikut : 

Tabel 2.3  

Komposisi Pegawai Kecamatan MandeKabupaten Cianjur  

Menurut Latar Belakang Pendidikan Terakhir   

NO STATUS JUMLAH 

TERBAGI PADA 

Sekretariat 
Seksi 

Tapem 

Seksi 

Pem Masy 

Seksi 

Trantibum 

Seksi 

Kesra 

1 S3 - - - - - - 
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2 S2 3 1 - 1 - 1 

3 S1 11 3 5 2 - 1 

4 SM/D3 - - - - - - 

5 SLTA 6 - 3 2 1 - 

6 SLTP 1 - 1 - - - 

7 SD - - - - - - - 

 
JUMLAH 21 4 9 5 1 2 

 

 

 

Komposisi pegawai Kecamatan Mande  menurut eselonering  ditunjukkan pada tabel berikut : 

Tabel 2.4  

Komposisi Pegawai Kecamatan MandeKabupaten Cianjur  

Menurut Eselonering   

NO STATUS JUMLAH 

TERBAGI PADA 

Sekretariat 
Seksi 

Tapem 

Seksi 

Pem Masy 

Seksi 

Trantibum 

Seksi 

Kesra 

1 ESSELON II - - - - - - 

2 ESSELON III - - - - - - 

3 ESSELON IV 7 3 1 1 1 1 

4 Non ESSELON - - - - - - 

5 Lainnya - - - - - - 

 
JUMLAH 7 3 1 1 1 1 

 

 

Komposisi pegawai Kecamatan Mande berdasarkan kepangkatan/golongan  ditunjukkan pada 

tabel berikut : 

Tabel 2.5  

Komposisi Pegawai Kecamatan MandeKabupaten Cianjur  

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan 

NO STATUS JUMLAH 

TERBAGI PADA 

Sekretariat 
Seksi 

Tapem 

Seksi 

Pem Masy 

Seksi 

Trantibum 

Seksi 

Kesra 

1 IV 2 - - - - - 

2 III 13 3 1 1 3 2 

3 II 6 - 4 1 2 - 

4 Lainnya 
 

- - - - - 

  JUMLAH 21 3 5 2 5 2 
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2.2.2 Aset Yang Dikelola 

Dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan pada Kecamatan Mande dibutuhkan sarana dan 

prasarana yang memadai. Keberadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Mandedapat dilihat 

dari tabel berikut. 

 

Tabel 2.6  

Sarana dan Prasarana Kerja  Kecamatan MandeKabupaten Cianjur  

No Nama Barang Banyaknya Keterangtan 

1 Gedung 1  

2 Kendaraan Roda Empat 2   

3 Kendaraan Roda 2 1  

4 Mesin Tik Manual  1  

5 Mesin Tik  Elektrik -  

6 Printer  6  

7 Mesin Penghancur kertas -  

8 Whiteboard manual 1  

9 Whiteboard Elektrik  -  

10 Kunci Elektrik -  

11 Filling Cabinet  2  

12 Lemari kayu besar  -  

13 Kursi putar  13  

14 Kursi lipat  -  

15 AC -  

16                      Kipas angin -  

17 Brankas -  

18 Penghisap debu -  

19 Komputer 3  

20 Laptop 1  

21 Scaner 1  

22 Ploter -  

23 Hardisk Eksternal -  

24 Monitor -  

25 CPU -  

26 Stabilizer 3  

27 Modem 1  

28 Peta Digital -  

29 Lemari kayu kecil 1  

30 Meja Kerja 13  

31 Meja Telepon -  

32 Meja Komputer  2  
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No Nama Barang Banyaknya Keterangtan 

35 Kursi kerja 13  

36 Kursi rapat -  

37 Kursi tamu 1  

38 Sofa 2  

39 Proyektor -  

40 Camera digital 2  

41 Soundsystem -  

42 Televisi 1  

43 Wireless 1  

44 Pesawat Telepon -  

45 Papan Monografi -  

46 Papan tulis 1  

47 Meja biro 1  

48 Meja Panjang -  

49 Meja pelayanan 1  

50 Kursi tunggu 4  

51 Wireless Amplifier 1  

52 Amplifier -  

53 Microphone -  

54 Mesin hitung 1  

55 Almari besi -  

56 Rak besi 1  

57 Mic genggam -  

58 Tiang Mic -  

 

 
   

    

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Mande 

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh kecamatan tersebut, 

berdasarkanpenyelenggaraan program dan kegiatan untuk memenuhi tugas dimaksud, dalam 3 

(tiga) tahun terakhir kinerja kecamatan yang ditunjukkandituangkan dalam tabel berikut.  
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Tabel 2.7  

Kinerja Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur  

Berdasarkan Penyelenggaraan Program/Kegiatan Tahun 2013 - 2015 

NO 
Program 

/Kegiatan 

Kinerja Capaian Kinerja per Tahun 

Indika- 
tor 

Tolok Ukur Satuan 2013 2014 2015 

1 Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Cakupan 
layanan 
administrasi 
perkantoran 

 Persen 100% 100% 100% 

 

1.1 Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Input 

 

Outcome 

Dana 

 

Menunjangny
a kinerja 

pegawai 
Kecamatan 

Exlpr 750 Exlpr 750 Exlpr 750 Exlpr 

1.2 Penyediaan Jasa 
Komunikasi 
Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Input 

 

Output 

Dana 

 

Rekening 

Listrik yang 
dibayarkan 

Bulan 12 rekeining 12 rekeining 12 rekeining 

1.8 Penyediaan 
Jasa 
Kebersihan 
Kantor 

Input 

 

Output 

Dana 

 

Tenaga 

Kebersihan 
Yang di beri 
honor 

Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 

1.9 Penyediaan Jasa 
Perbaikan 

Peralatan Kerja 

Input 

 

Outcome 

Dana 

 

Terpeliharany
a Komputer 
di Kantor 

Kecamatan 

Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 

1.10 Penyediaan Alat 

Tulis Kantor 

Input 

 

Output 

Dana 

 

Tersedianya 
ATK di 

Kantor 
Kecamatan  

Jenis 120 jenis 120 jenis 120 jenis 

1.11 Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 

Input 

 

Output 

Dana 

 

Jumlah 
barang 

cetakan dan 
penggandaan 

Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 

1.12 Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 

Listrik/Penerang
an Bangunan 
Kantor 

Input 

 

Output 

Dana 

 

Jumlah  alat 

listrik dan 
penerangan 
yang tersedia 

Komponen 7 Komponen 7 Komponen 7 Komponen 

1.15 Penyediaan 
Bahan Bacaan 

dan Peraturan 
Perundang-
undangan 

Input 

 

Outcome 

Dana 

 

Tersedianya 
informasi dari 
berbagai 
media 

Exlpr 12 Exlpr 12 Exlpr 12 Exlpr 

1.20 Rapat-Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi 
Dalam Daerah 

Input 

 

Output 

Dana 

 

Jumlah 
Pegawwai 
yang 

melaksanaka
n rakor dan 
konsultasi 
dalam daerah 

Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 



 

2-12 

NO 
Program 

/Kegiatan 

Kinerja Capaian Kinerja per Tahun 

Indika- 
tor 

Tolok Ukur Satuan 2013 2014 2015 

1.25 Penyediaan Jasa 
Pengaman 

Kantor 

Input 

 

Output 

Dana  

 

Jumlah 
tenaga 
pengamanan 
yang di beri 

honor 

Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 

1.27 Penyediaan 

Peralatan 
Kebersihan 

Input 

 

Output 

Dana 

 

Tersedianya 
peralatan 

kebersihan 

Jenis     11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis 

1.28 Peningkatan 

Operasi 
menunjang K5 

Input 

 

Output 

Dana 

 

Jumlah 
tenaga K5 

yang diberi 
honor 

Jenis     5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 

1.32 Penyediaan Jasa 
Pengemudi 

Input 

 

Output 

 Dana 

 

Tersedianya 
Jasa 

Pengemudi 

Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 

6.2 Penyusunan 

Pelaporan 
Keuangan 
Semesteran  

Input 

 

Output 

Dana 

 

Jumlah 
Laporan 

Keuangan 
Semesteran  

Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 

6.4 Penyusunan 
Pelaporan 
Keuangan Akhir 

Tahun 

Input 

 

Output 

Dana 

 

Jumlah 

Laporan 
Keuangan 
akhir tahun 

Dokumen  1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 

7.1 Penyusunan 
Renja dan 
Renstra SKPD 

Input 

 

Output 

Dana 

 

Terjadinya 

Renja dan 
Renstra 

Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 

7.2 Penyusunan 
RKA-DPA dan 
RKAP-DPPA 

SKPD  

Input 

 

Output 

Dana  

 

Penyusunan, 

RKA,RKAP,DP
A,DPPA SKPD 

Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 

68.1 Monitoring dan 
Evaluasi 
Kegiatan Tingkat 

Kecamatan  

Input 

 

Output 

Dana  

 

Jumlah 

pegawai 
yang 
melaksanaka
n monev 

tingkat 
kecamatan   

Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 

68.2 Musrenbang 
Tingkat 
Kecamatan 

Input 

 

Output 

Dana  

 

Terlaksanany

a 
Rakor/Musre
nbang 
tingkat 

Kecamatan 

Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 

64.2 Monitoring 

Evaluasi PBB 

Input 

 

Output 

Dana 

 

Terjadinya 
kegiatan  

monitoring 
PBB ke 12 
Desa 

Desa 12 Desa      12 Desa       12 Desa 



 

2-13 

NO 
Program 

/Kegiatan 

Kinerja Capaian Kinerja per Tahun 

Indika- 
tor 

Tolok Ukur Satuan 2013 2014 2015 

68.4 Penunjang 
Kegiatan Tim 

Penggerak PKK 
Kacamatan dan 
Kelurahan 

Input 

 

Output 

Dana  

 

Terlaksanany
a Pembinaan 
program PKK 
Desa  

Desa 12 Desa      12 Desa 

   

      12 Desa 

64.4 Penunjang 
Pendamping 

ADD 

Input 

 

Output 

Dana  

 

Pegawai 
yang 
melaksanaka

n tugas 
pendamping 
ADD 

Orang 6 Orang 6 Orang 6 Orang 

 

Berdasarkan fungsi  pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kecamatan Mande, 

kinerja kecamatan dapat ditunjukkan dengan informasi capaian kinerja sebagaimana terlihat 

pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2.8  

Kinerja  Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur  

Berdasarkan Hasil Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Pada Masyarakat Tahun 2013 - 2015 

No Sasaran 

RENCANA 
TINGKAT CAPAIAN 
(TARGET) dalam % 

REALISASI 
Dalam % Ket 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1. Pelayanan KTP dan Kartu Keluarga (KK)  ? 80 95 95 70 90 90 
 

2. Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran ? 85 90 95 80 85 90 
 

3. Pelayanan Surat Keterangan Pindah ? 80 85 90 70 75 80 
 

4. Pelayanan Pelayanan rekomendasi IMB dan HO ? 70 80 90 75 75 80 
 

5. Pelayanan Pengantar Ijin Keramaian? 85 85 90 80 85 80 
 

6. Penyelesaian Pelanggaran K3? 80 70 70 85 75 75 
 

7. Pelayanan Pembuatan Akta Jual Beli Tanah ? 90 95 95 95 90 95 
 

8. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ? 75 80 85 85 85 90 
 

9. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha ? 80 85 80 75 80 75 
 

10. Pelayanan Umum ? 90 95 95 80 90 90 
 

 

 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mande 

Beberapa  tantangan yang dihadapi oleh kecamatan antara lain : 
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1. Pemanfaatan system informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas 
yang tersedia; 

2. Belum termaksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi dan Sub Bagian sebagai 
pelaksana teknis tugas camat, disebabkan kode rekening untuk kecamatan hanya program 

rutin yang sama disetiap SKPD; 
3. Kekurangan personil (Sumber daya Manusia) dibidang Pelayanan  administrasi Kependudukan 

(Operator KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Jual Beli dll) 

4. Tuntutan masyarakat terhadap peran kecamatan masih cukup tinggi, terutama berkaitan 

dengan pelayanan publik yang dapat diselenggarakan oleh kecamatan.  

5. Rasio antara jumlah pegawai kecamatan dengan penduduk yang dilayani tidak seimbang, 

sebagai perbandingan “Jumlah penduduk Kecamatan Mande 82.528 jiwa : 21 pegawai negeri 

sipil Kecamatan (ditambah 4 perangkat desa) ; 

6. Letak pemukiman penduduk yang secara geografis wilayah Mande relatif sulit dijangkau 

menghambat proses pelayanan; 

 

Sementara, peluang pengembangan pelayanan kecamatan antara lain adalah : 

1. Dimungkinkannya Pemerintah Kabupaten untuk mendelegasikan sebagian kewenangan yang 

menyangkut pemberian pelayanan kepada masyarakat.   

2. Dimungkinkannya mengelola anggaran sendiri sebagai OPD sebagaimana OPD lainnya; 

3. Salah satu misi pemerintah Kabupaten Cianjur adalah  reformasi birokrasi yang sangat erat 

kaitannya dengan tugas dan fungsi kecamatan; 

4. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yangmemudahkan dan 

mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak didalam maupun di luar negri, meliputi : 

jaringan computer, internet,facsimile dan telepon. 

5. Suasana kerja di Kecamatan Mande Yang kondusif, melalui hubungankerja yang dibangun 

secara kekeluargaan dan demokratis sehinggasangat bermanfaat dalam mengembangkan 

kretaivitas individualmaupun kelompok (team work).; 
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Bab III 
Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Kecamatan Mande 

Beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program/kegiatan di atas 

antara lain adalah : 

a. Kapasitas SDM aparat kecamatan dalam  memberikan pelayanan  pada masyarakat belum 

optimal; 

b. Sistem kerja  kecamatan belum terumuskan dengan jelas; 

c. Pengelolaan administrasi belum optimal; 

d. Transformasi informasi dari pemerintah Kabupaten ke kecamatan belum optimal; 

e. Wilayah yang harus dilayani  yang cukup luas dihadapkan dengan persoalan sarana kerja 

yang belum memadai; 

f. Kurang pedulinya masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan,akibat 

ketidakpuasan karena seringkali aspirasi mereka tidak terwujud dalam  realisasi 

pembangunan;   

g. Kurang pedulinya masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana terbangun; 

h. Keterbatasan anggaran pemerintah untuk melaksanakan pengembangan wilayah yang 

menyentuh kebutuhan masyarakat yang mendesak; 

i. Peran serta perempuan dalam pembangunan kecamatan masih sangat kurang; 

j. Kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga kelestarian lingkungan masih rendah;  

k. Kepedulian masyarakat akan permasalahan sosial [penyakit sosial : penggunaan Narkoba, 

penyandang penyakit HIV/AIDS, perilaku sosial menyimpang]  di lingkungan; 

l. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih rendah; 

m. Kesadaran masyarakat akan pentingnya memperoleh pendidikan masih rendah; 

n. Kurangnya jiwa kewirausahaan masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup mereka 

sendiri; 

o. Masih tingginya ketergantungan masyarakat kepada bantuan pemerintah dalam 

pembangunan wilayah; 

p. Belum termanfaatkannya potensi lokal secara optimal untuk pengembangan ekonomi lokal; 

q. Kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kawasan lindung (hutan lindung, wilayah 

perlindungan setempat seperti sempadan sungai, sempadan pantai, dll., serta kawasan 

potensi bencana alam, dsb) masih rendah. 

 

 

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih 

3.2.1. Visi 

Visi Kepala Daerah Terpilih adalah  

Cianjur Lebih Maju Dan Agamis 

3.2.2 Misi 

1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur 

2. Peningkatan Pembangunan Religius Keagamaan 
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3. Peningkatan Akselerasi Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Pembangunan Bidang 

Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan. 

“Cianjur Lebih Maju”  dimaksudkan sebagai kondisi   di mana masyarakat secara menyeluruh 

dapat lebih terpenuhi hak-hak dasarnya. Beberapa hak-hak dasar dimaksud adalah di bidang 

sosial, budaya,  dan ekonomi terutama pangan, sandang dan papan yang selayaknya terpenuhi 

secara merata di samping rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga 

masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan yang 

luas dalam seluruh kehidupannya. Hal tersebut merupakan hal esensi dalam kehidupan individu, 

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kesejahteraan masyarakat Cianjur pada tahap kedua 

pembangunan jangka menengah dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Cianjur Tahun 2005 – 2025  menjadi suatu hal yang masih harus terus digapai.  

“Cianjur Agamis” dimaknai sebagai kondisi di mana kesejahteraan yang dicapai oleh 

masyarakat tidak akan mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki jika tidak disertai 

dengan  keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang salah satunya 

diaktualisasikan oleh kemuliaan akhlak masyarakat itu sendiri. Perwujudan tatanan masyarakat 

yang memiliki karakteristik akhlak dan budi pekerti yang luhur bersumber pada nilai dan ajaran 

agama adalah perwujudan tatanan sosial masyarakat madani. Dalam menyongsong kemajuan 

zaman, masyarakat Kabupaten Cianjur harus memiliki moral dengan kualitas unggul. Dalam 

perspektif Islam, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang berakhlakul kariberagamis. 

Misi 

1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur.  

Komitmen yang dijabarkan dalam misi pertama ini adalah harapan pemerintah Kabupaten 

Cianjur untukmewujudkan pendidikan yang bermutu yang dapat diindikasikan dengan  

meningkatnya capaian angka kelulusan dan peringkat kelulusan semua jenjang pendidikan. 

Hal ini dilakukan dengan menyediakan dan membuat pelayanan pendidikan yang bermutu 

menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat dengan berbagai perbedaan status, 

golongan, lokasi, dan keadaan. 

Komitmen ini harus mendapat dukungan dari masyarakat sendiri.Oleh karenanya, masyarakat 

perlu memperoleh pemahaman  dan memiliki kesadaran untuk mendukung upaya ini dengan 

memanfaatkan peluang seluas-luasnya agar  anggota masyarakat pada usia didik 

mendapatkan pendidikan serta terlibat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan  yang 

ada dalam lingkungannya 

 

2. Peningkatan Pembangunan Religius Keagamaan. 

 

Nilai-nilai yang dijunjung dan menjadi atribut  setiap  tindakan dalam  rencana strategis 

maupun rencana kegiatan terkecil sekalipun akan memberi energi pada rencana itu sendiri. 

Nilai-nilai dimaksud  membantu mengubah kekuatan energi dalam tujuan menjadi kekuatan 

yang lebih besar yang dapat dicapai melalui organisasi, usaha, maupun keterampilan. 

 

Nilai melipatgandakan kekuatan tindakan dan hasilnya. Nilai yang dianut akan  terekspresi 

dalam tindakan fisik, sikap, dan dalam pikiran. Masing-masing memiliki kekuatan sendiri. 

Nilai-nilai mental misalnya terekspresikan melalui kejujuran, kebenaran, kepercayaan dan 

idealisme. Nilai-nilai spriritual mengkespresikan iman kita, ketulusan, kesabaran, ketekunan, 

niat baik, dan penyerahan diri pada Tuhan. Maka, dapat dipahami bahwa setiap tindakan 

adalah  sesuatu yang luas dan dapat mengekspresikan banyak nilai. Semakin terekspresikan, 

semakin besar kekuatan dan efektivitasnya. 
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Masyarakat yang berhasil mengaktualiasikan nilai-nilai aklakul karimah dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan menjadi masyarakat yang unggul, 

berorientasi pada kemajuan, berdaya saing tinggi dan mempunyai daya tahan yang kuat.Hal 

ini juga menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Cianjur  untuk mewujudkan 

penyediaan pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan 

kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta penyelenggaraannya 

sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan. 

Komitmen ini juga harus diwujudkan bersama dengan masyarakat, di mana masyarakat 

memainkan perannya  dalam upaya mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta 

meningkatkan pembiayaan kesehatan diri dan keluarganya. Hal ini dapat dilakukan  melalui 

cara yang paling dimungkinkan untuk diselenggarakan masyarakat seperti menabung untuk 

biaya kesehatan. 

3. Peningkatan Akselerasi Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan pembangunan Bidang 

Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan. 

Hal ini merupakan komitmenpemerintah Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan standar 

hidup masyarakat  yang didekati dengan  tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah 

mencapai standar hidup yang layak.  Tingkat kehidupan yang layak dimaksud diukur dengan 

pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (kemampuan daya beli /Power Parity Purchase,   

dalam rupiah). Proses untuk mencapai daya beli tersebut ada pada pengembangan 

perekonomian.  

Masyarakat dalam hal ini, merupakan asset yang paling berharga dalam pengembangan 

ekonomi lokal. Oleh karena itu, masyarakat perlu didorong untuk memiliki semangat  

kewirausahaan, berdaya saing, dan memiliki  daya tahan dalam mengembangkan 

kemampuan ekonomi mereka sendiri. Berkembangnya kegiatan ekonomi pada masyarakat 

pada gilirannya dapat mendorong berkembangnya ekonomi wilayah. Perkembangan ekonomi 

wilayah yang mantap dapat berdampak pada peningkatan nilai tambah usaha masyarakat 

dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat itu sendiri. 

Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi antara 

lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, 

pengawasan, dan pelayanan publik. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah 

perubahan mind-set dan budaya kerja. Reformasi diarahkan pada upaya menciptakan tata 

kepemerintahan yang baik (good governance)serta pemerintah yang bersih (clean 

government) dan bebas KKN di seluruh instasnsi/unit kerja dalam lingkup pemerintah 

Kabupaten Cianjur. 

 

3.3. Telaahan terhadap Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat 

 Dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu secara nasional maupun regional, faktor-faktor yang 

dapat menjadi pendorong maupun penghambat pelayanan kecamatan yang mempengaruhi 

permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Cipanasdapat diidentifikasimelalui  telaahan 

terhadap isu-isu yang tersirat dalam Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan juga 

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa 

Barat. 
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Isu yang diidentifikasi dari tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Dalam Negeri dalam 

periode 2016 – 2021  antara lain adalah : 

1. kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri; 

2. sinergitas hubungan pusat-daerah;   

3. tertib administrasi kependudukan; 

4. penyelenggaran pemerintahan daerah yang desentralistik; 

5. pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah; 

6. kemajuan dan mandiri masyarakat; 

7. transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; 

8. kemampuan fiskal daerah; 

9. akuntabilitas dan transparansi; dan 

10. dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya, serta penyusunan dan 

implementasi kebijakan kementerian dalam negeri. 

 

Isu yang diidentifikasidari pelayanan yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat antara lain meliputi : 

1. pelayanan prima kepada masyarakat; 

2. pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 

dan 

3. pemberdayaan potensi Lembaga Keuangan untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat. 

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis 

Pertimbangan atas informasi yang tersirat dalam arah kebijakan di tingkat nasional, regional, dan 

juga dalam visi, misi, serta program kepala daerah terpilih merupakan faktor-faktor penting yang 

perlu diperhatikan untuk merumuskan isu strategis pembangunan 5 tahun ke depan.  Dari semua  

di atas maka, disimpulkan beberapa isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan 

Mande sebagai berikut: 

1. Kapabilitas masyarakat terkait masalah yang ada pada lingkungan komunitasnya; 

Kemampuan masyarakat untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang ada pada 

lingkungan komunitasnya akan mempengaruhi upaya pembangunan wilayah di mana 

masyarakat  itu ada.Pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang perlu dikoordinasikan 

kecamatan demi terarahnya kinerja upaya pemberdayaan masyarakat  itu sendiri. 

 

2. Tuntutan penyediaan  pelayanan bagi masyarakat; 

Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan 

masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, 

maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada  

penyediaan pelayanan prima. 

3. Penyelenggaraan ketertiban, keamanan, dan keindahan (K3); 

Permendagri No. 62 Tahun 2008 mengamanatkan agar capaian Standar Pelayanan Minimum 

(SPM) tentang tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dalam wilayah Kabupaten harus sudah 

mencapai 70% pada tahun 2010. Dukungan pemantauan kejadian (patroli) pelanggaran K3 

adalah salah satu hal yang menjadi tugas Kecamatan. 
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4. Peran serta masyarakat dalam pembangunan; 

Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan 

tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan yang bersangkutan. Dengan demikian, 

perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat ini terus menerus ditingkatkan. 

Keberdayaan desa/kelurahan guna mendorong perkembangan perdesaan/kelurahan; 

Meningkatnya keberdayaan desa/kelurahan akan menempatkan masyarakat desa/kelurahan 

sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa/kelurahan menuju 

terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa/kelurahan yang bersangkutan. 

Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa/kelurahan dapat 

mempercepat proses perkembangan dimaksud. 
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Bab IV 
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

 

4.1. Visi dan Misi Kecamatan Mande 

Visi Kecamatan Mande  pada perioode 2016 – 2021 yang disepakati adalah : 

“Terlaksananya PelayananPrima, Kompetitif dan Religius” 

Makna nilai yang terkandung dalam visi Kecamatan Mande dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 Kecamatan Mande Mengutamakan Pelayanan merupakan wujud kepedulian 

penyelenggara pemerintahan atas aspirasi dan kepercayaan (amanah) dari 

masyarakat untuk menuju tujuan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya masyarakat 

sejahtera diperlukan kepekaan dan daya tanggap yang tinggi dari penyelenggara 

pemerintahan untuk bertindak cepat merespon permasalahan, aspirasi dan tuntutan 

masyarakat seiring perkembangan zaman. 

Misi  yang di rumuskan sesuai visi Kecamatan Mande di atas adalah :  

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk  mewujudkan  pelayanan prima kepada 

masyarakat;  

2. Meningkatkan fasilitasi terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi 

dan pembangunan;  

3. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam, 

sumber daya tenaga lokal, serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk mampu 

membangun masyarakat dan wilayah secara  mandiri. 

4. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME 

 

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mande 

4.2.1. Tujuan Jangka Menengah 

Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, 

memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.  

Tujuan yang dikristalkan dari visi dan misi jangka menengah Kecamatan Mande  adalah : 

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk  mewujudkan  pelayanan prima kepada 

masyarakat;  

2. Meningkatkan fasilitasi terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi 

dan pembangunan;  
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3. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam, 

sumber daya tenaga lokal, serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk mampu 

membangun masyarakat dan wilayah secara  mandiri. 

4. Mendorong terwujudnya kondisi wilayah yang aman, tertib,  tentram dan nyaman;  

4.2.2  Sasaran Jangka Menengah 

(Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, 

spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 

ke depan) 

Sasaran yang ingin dicapai : 

(Berikut terdapat daftar alternatif sasaran yang merupakan bentuk lain dari tujuan dengan cara 

yang lebih terukur. Sama halnya dengan tujuan, pilih diantara daftar ini sasaran yang sesuai 

dengan tujuan yang telah dikristalkan sebelumnya. Satu tujuan bisa dijabarkan dalam beberapa 

sasaran. Pilih yang prioritas, sesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki Kecamatan 

Mande seperti SDM/aparat, anggaran yang mungkin diperoleh, dan prosedur/alat pelaksanaan 

yang ada.)   

No. Tujuan Sasaran 
Indikator 

Kinerja 

Target Kinerja Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Mewujudkan nilai-

nilai akhlakul 

karimah sebagai 

karakter aparat 

kecamatan dan 

masyarakat dalam 

menjalankan 

kehidupan 

bermasyarakat 

berbangsa dan 

berbegara; 

Terwujudnya 

pemahaman yang 

meluas dan 

mendalam pada 

aparat dan 

masyarakat 

menyangkut nilai-

nilai keimanan 

dan ketaqwaan  

Tersosialisasikan 

dan terbinanya 

aparat Kecamatan 

dan masyarakat 

dalam 

mewujudkan nilai-

nilai  keimanan 

dan ketaqwaan 

pada kehidupan  

bermasyarakat, 

berbangsa, dan 

bernegara 

76.259 
Jiwa 

76.759 
Jiwa 

77.259 
Jiwa 

77.759 
Jiwa 

78.259 
Jiwa 

291 RT 291 RT 291 RT 291 RT 291 RT 

77 RW 77 RW 77 RW 77 RW 77 RW 

676 

Lemba
ga 

676 

Lemba
ga 

676 

Lemba
ga 

676 

Lemba
ga 

676 

Lemba
ga 

2 Mewujudkan 

keamanan dan 

ketertiban di 

dalam masyarakat 

Pelembagaan 

penerapan 

kebijakan 

aktualisasi nilai-

nilai keimanan 

dan ketaqwaan  

pada kehidupan 

bermasyarakat, 

berbangsa, dan 

bernegara 

Tkt kriminalitas - - - - - 

Tkt konflik sosial - - - - - 

Tkt KDRT - - - - 
- 

Konfl antar umat 
beragama 

- - - - - 

Pelaks. Etika 

sosial budaya 
- - - - - 

Jml pelanggaran 
sebabkankeru-
gian negara 

- - - - - 

3 Meningkatkan 

kepuasan 

masyarakat atas 

pelayanan publik 

yang disediakan; 

Terselenggara-nya 

kuantitas dan 

kualitas pelayanan 

yang memuaskan 

Rasio jml masy yg 
puas atas 
pelayanan yg 

diberikan 
dibandingkan jml 
yang dilayani 

80 85 80 85 85 

Waktu pelayanan 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 

5 Meningkatkan 

keterlibatan 

Terselenggara-nya 

perenca-naan 

Jml. Kelompok 

Masyarakat yg 

5 wakil 
peremp

uan 

5 wakil 
perem

puan 

5 wakil 
perem

puan 

5 wakil 
perem

puan 

5 wakil 
perem

puan 
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No. Tujuan Sasaran 
Indikator 

Kinerja 

Target Kinerja Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

masyarakat dalam 

perencanaan 

pembangunan; 

pembangunan 

kecamatan yg 

partisipatif 

terwakili dalam 

musrenbang RKPD 

di Kec. 

12 
kades 

12 
kades 

12 
kades 

12 
kades 

12 
kades 

5 BPD 

& LPM 

5 BPD 

& LPM 

5 BPD 

& LPM 

5 BPD 

& LPM 

5 BPD 

& LPM 

5 LSM 5 LSM 5 LSM 5 LSM 5 LSM 

5 

Tokoh 

5 

Tokoh 

5 

Tokoh 

5 

Tokoh 

5 

Tokoh 

7 Meningkatkan 

kuantitas dan 

kualitas kegiatan 

ekonomi wilayah; 

Meningkatnya 

kuantitas dan 

kualitas produk 

usaha ekonomi 

local 

Prosentase 

masyarakat  

usaha yang sadar 

akan daya tarik, 

daya saing, dan 

daya tahan  

produk usaha 

ekonomi lokal 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

8 Mewujudkan 

sistem monitoring 

dan evaluasi 

pelaksanaan 

pembangunan 

dalam lingkup 

wilayah 

kecamatan; 

Terselengga-ranya 
monitoring dan 

evaluasi kegiatan 
pembangunan 
oleh kecamatan 

Jml keg yang 

dimonev 

dibandingkan  jml 

keg yang ada di 

lingk kec ybs 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Prosentase 
rekomendasi hasil 
monev yang 

ditindaklanjuti 
pemkab 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

9 Mewujudkan 

optimalisasi 

pemanfaatan 

sumber daya 

alam, sumber 

daya tenaga lokal, 

serta lembaga-

lembaga sosial 

kemasyarakatan 

dalam upaya 

menumbuhkan 

ekonomi daerah; 

Optimalisasi 

pemanfatan 

sumberdaya 

melalui 

keterkaitan antar 

kelompok usaha  

Jumlah kelompok 

usaha  ekonomi 

lokal yg 

menujukkan 

keterkaitan antara 

kemampuan SDA, 

tenaga kerja, dan 

, modal 

12 

Klompk 

Eknomi 

12 

Klompk 

Eknomi 

12 

Klompk 

Eknomi 

12 

Klompk 

Eknomi 

12 

Klompk 

Eknomi 

 

4.2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Mande 

Perencanaan stategik instansi Pemerintah harus mampu menjawab tuntutan perkembangan 

lingkungan eksternal dan internal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun 

eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan 

(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. 

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Mande didasarkan kepada potensi, peluang 

dan kendala yang ada yakni : 
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Faktor Eksternal 

 

 

 

Faktor Internal 

Peluang (Opportunities) : 

1. Dimungkinkannya Pemerintah 

Kabupaten untuk mendelegasikan 
sebagian kewenangan yang 
menyangkut pemberian pelayanan 
kepada masyarakat; 

2. Salah satu misi pemerintah adalah  
reformasi birokrasi yang berkaitan 
erat dengan tugas dan fungsi 

kecamatan;  
3. Peningkatan akselerasi pembinaan 

melalui peningkatan pembangunan 
bidang ekonomi, kesehatan dan 

pendidikan. 

Tantangan (Threats) 

1. Undang – Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 Tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679) ;  

2. Tuntutan masyarakat terhadap 

peran kecamatan masih cukup 
tinggi, terutama berkaitan dengan 
pelayanan publik yang dapat 
diselenggarakan oleh kecamatan; 

3. Kapasitas sumber daya manusia di 
Kecamatan  belum memadai; 

4. Jarak yang cukup jauh dengan 

pusat pemerintahan  

Kekuatan (Strengths):  

1. Adanya pengakuan keberadaan orgamisasi 

melalui Perbup mengenai Tugas, Fungsi, 
dan Tata kerja di Kecamatan; 

 

Alternatif Strategi: 

1. Pengembangan model pembinaan 

aktualiasi nilai-nilai keagamaan dalam 
kehidupan berbangsa, berbegara, dan 
bermasyarakat kepada aparat dan 

masyarakat Kecamatan. 
 

Alternatif Strategi: 

1. Peningkatan kapasitas Kecamatan 

dalam menyediakan pelayanan 
prima kepada masyarakat sesuai 
kewenangan yang ada  pada 

kecamatan tersebut. 
 

Kelemahan(Weaknesses) 

1. Koordinasi antar instansi/lintas OPD 
pemerintah Kabupaten dalam konteks 
pembangunan  masih belum optimal. 

2. Kapasitas aparat dan organisasi Kecamatan 
dalam perencanaan pembangunan dan 
administrasi pembangunan pada umumnya 

masih kurang; 
3. Pelayanan yang diberikan Kecamatan  

terhadap masyarakat masih belum optimal; 
4. K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan) 

belum sepenuhnya tercapai; 
5. Masih lemahnya daya saing Kecamatan; 
6. Masih banyaknya masalah kesejahteraan 

sosial di Kecamatan yang belum 
terselesaikan; 

7. Pengembangan ekonomi belum didukung 
oleh pemanfaatan IPTEK secara optimal; 

8. Birokrasi pada organisasi Kecamatan 
belum berjalan sebagaimana mestinya. 

9. Sarana dan prasarana kerja belum 

memadai 
 

Alternatif Strategi: 

1. Peningkatan peran Kecamatan dalam  
koordinasi monitoring dan evaluasi 
kegiatan pembangunan di wilayah 

kerja kecamatan yang bersangkutan 
2. Pengembangan perencanaan 

partisipatif dalam penyelenggaraan 

musyawarah perncanaan 
pembangunan RKPD di Kecamatam 

3. Peningkatan peran kecamatan dalam 
menjaga K3 di lingkungan wilayahnya 

4. Pengembangan fasilitasi dan 
koordinasi pemberdayaan masyarakat 
yang diselenggarakan lintas OPD  

untuk menggerakkan kegiatan 
ekonomi masyarakat berbasis potensi 
lokal  di lingkungan wilayah 
kecamatan 

Alternatif Strategi: 

1. Pengembangan administrasi 
birokrasi serta peningkatan dan 
pendayagunaan  sarana dan 

prasarana kerja untuk meningkatan 
kinerja organiasi Kecamatan 

2. Pengembangan perencanaan 

pembangunan  kecamatan yang 
memanfaatkan potensi lokal secara 
berkelanjutan dan mengurangi  
ketergantungan terhadap 

pembiayaan dari luar 
 

 

Strategi yang dirumuskan dengan analisis SWOT di atas kemudian dituangkan dalam tabel 

berikut : 

Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Memelihara 

harmonisasi 

kehidupan 

keagamaan dan 

kondisi sosial 

kemasyarakata

n yang 

Mewujudkan 

nilai-nilai 

keagamaan 

sebagai 

karakter aparat 

kecamatan dan 

masyarakat 

 Terwujudnya 

pemahaman yang 

meluas dan 

mendalam pada 

aparat dan 

masyarakat 

menyangkut nilai-nilai 

Pengembangan model 

pembinaan aktualiasi 

nilai-nilai keagamaan 

dalam kehidupan 

berbanga, bernegara, 

dan bermasyarakat 

kepada aparat dan 

Mengembangkan dan 

mengimplementasikan 

model  pembinaan 

aktualiasi nilai-nilai 

keagamaan dalam 

kehidupan berbanga, 

bernegara, dan 
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Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

bermartabat 

dan 

bersahabat;  

 

dalam 

menjalankan 

kehidupan 

bermasyarakat 

berbangsa dan 

berbegara; 

keagamaan 

 Pelembagaan 
penerapan kebijakan 

aktualisasi nilai-nilai 
keagamaan  pada 
kehidupan 

bermasyarakat, 
berbangsa, dan 
bernegara 

masyarakat  

Kecamatan 

bermasyarakat yang sesuai 

dengan karakteristik 

penduduk dan wilayah 

kecamatan 

 

Mendorong 

terwujudnya 

kondisi wilayah 

yang aman, 

tertib,  dan 

tenteram; 

 

Meningkatkan 

kepuasan 

masyarakat 

atas pelayanan 

publik yang 

disediakan; 

Terselenggaranya 

kuantitas dan kualitas 

pelayanan yang 

memuaskan 

 Peningkatan 

kapasitas Kecamatan 

dalam menyediakan 

pelayanan prima 

kepada masyarakat 

sesuai kewenangan 

yang ada  pada 

kecamatan tersebut 

 Peningkatan 

peran kecamatan 

dalam menjaga K3 di 

lingkungan 

wilayahnya 

 Mengembangkan 

kapasitas (capacity 

building) aparat dan 

organisasi  kecamatan 

dalam menyediakan 

pelayanan prima  

 Meningkatkan 

koordinasi dengan OPD 

terkait dalam 

penyelenggaraan K3 di 

wilayah kecamatan 

Meningkatkan 

profesionalisme 

aparatur untuk  

mewujudkan  

pelayanan 

prima kepada 

masyarakat; 

 

Mendorong 

penciptaan 

wirausaha baru; 

Teridentifikasinya 

potensi dan 

terfasilitasinya 

pengembangan 

wirausaha baru 

Pengembangan 

fasilitasi dan koordinasi 

pemberdayaan 

masyarakat yang 

diselenggarakan lintas 

OPD  untuk 

menggerakkan 

kegiatan ekonomi 

masyarakat berbasis 

potensi lokal  di 

lingkungan wilayah 

kecamatan 

Mengembangkan koordinasi 

dengan OPD terkait dalam 

upaya penciptaan 

wirausaha baru 

Memberdayaka 

masyarakat 

dalam kegiatan 

pembangunan; 

 

Meningkatkan 

keterlibatan 

masyarakat 

dalam 

perencanaan 

pembangunan; 

Terselenggaranya 

perencanaan pemba-

ngunan kecamatan yg 

partisipatif 

Pengembangan 

perencanaan 

partisipatif dalam 

penyelenggaraan 

musyawarah 

perncanaan 

pembangunan RKPD di 

Kecamatan 

Menyelenggarakan 

musrenbang RKPD di 

Kecamatan secara 

partisipatif sesuai ketentuan 

yang berlaku 

Meningkatkan 

pembinaan dan 

pengembangan 

kegiatan 

ekonomi di 

wilayah 

Kecamatan; 

 

Meningkatkan 

swadaya 

masyarakat 

dalam 

pembangunan 

desa/kelurahan; 

Terwujudnya kegiatan 

pembangunan desa yg 

anggarannya tidak 

bersumber dari APBD 

Kab., APBD Prov., atau 

APBN 

Pengembangan 

perencanaan 

pembangunan  

kecamatan yang 

memanfaatkan potensi 

lokal secara 

berkelanjutan dan 

mengurangi  

ketergantungan 

terhadap pembiayaan 

dari luar 

Memberikan fasilitasi 

penyusunan perencanaan 

desa/kelurahan yang 

mampu memanfaatkan 

potensi lokal yang ada 

seoptimal mungkin secara 

berkelanjutan dan 

mengurangi 

ketergantungan terhadap 

pembiayaan dari luar 

Mendorong 

terciptanya 

koordinasi 

pembangunan 

di wilayah 

Kecamatan; 

 

Meningkatkan 

kuantitas dan 

kualitas 

kegiatan 

ekonomi 

wilayah; 

Meningkatnya kuantitas 

dan kualitas produk 

usaha lokal 

Pengembangan 

fasilitasi dan koordinasi 

pemberdayaan 

masyarakat yang 

diselenggarakan lintas 

OPD  untuk 

menggerakkan 

kegiatan ekonomi 

Mengembangkan koordinasi 

dengan OPD terkait dalam 

upaya meningkatakan 

kuantitas dan kualitas 

produk usaha lokal 
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Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

masyarakat berbasis 

potensi lokal  di 

lingkungan wilayah 

kecamatan 

Mendorong 

peran aktif 

masyarakat 

dalam budaya 

gotong royong 

dan swadaya 

masyarakat; 

Mewujudkan 

sistem 

monitoring dan 

evaluasi 

pelaksanaan 

pembangunan 

dalam lingkup 

wilayah 

kecamatan; 

Terselenggaranya 
monitoring dan evaluasi 
kegiatan pembangunan 

oleh kecamatan 

Peningkatan peran 
Kecamatan dalam  
koordinasi monitoring 

dan evaluasi kegiatan 
pembangunan di 
wilayah kerja 

kecamatan yang 
bersangkutan   

Menyelenggarakan 
monitoring dan evaluasi 
kegiatan pembangunan 

yang ada di kecamatan  

Meningkatkan 

kepedulian 

masyarakat 

untuk 

memanfaatkan 

potensi sumber 

daya alam, 

sumber daya 

tenaga lokal, 

serta lembaga-

lembaga sosial 

kemasyarakata

n untuk mampu 

membangun 

masyarakat dan 

wilayah secara 

mandiri;  

 

Mewujudkan 

optimalisasi 

pemanfaatan 

sumber daya 

alam, sumber 

daya tenaga 

lokal, serta 

lembaga-

lembaga sosial 

kemasyarakata

n dalam upaya 

menumbuhkan 

ekonomi 

daerah; 

Optimalisasi 

pemanfatan 

sumberdaya melalui 

keterkaitan antar 

kelompok usaha  

Pengembangan 

fasilitasi dan koordinasi 

pemberdayaan 

masyarakat yang 

diselenggarakan lintas 

OPD  untuk 

menggerakkan 

kegiatan ekonomi 

masyarakat berbasis 

potensi lokal  di 

lingkungan wilayah 

kecamatan 

Mengembangkan koordinasi 

dengan OPD terkait dalam 

upaya optimalisasi 

pemanfaatan sumberdaya 

melalui peningkatan 

keterkaitan antar kelompok 

usaha 
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Bab V 
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok 

Sasaran dan Pendanaan Indikatif 

 

Pada bab ini uraian sebelumnya adalah  menyangkut rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan 

strategi kemudian dilanjutkan dengan perumusan program dan kegiatan. Untuk kejelasan 

pencapaian implementasi rencana program dan kegiatan tersebut, maka perlu dilengkapi dengan 

indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif. 

 

Uraian ini dituangkan dalam tabel 5.1 berikut. 
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Tabel 5.1 

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Mande 
Kabupaten Cianjur 

 

Tujuan Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcome) dan 

Kegiatan 
(output) 

Data Capaian pada 
Tahun Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 

 SKPD 
Penanggungjawab 

Lokasi 
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 

Kondisi 
Kinerja pada 
akhir periode 

Renstra 
SKPD 

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

Tujuan 
1 

Sasaran 
1 

 1    

PROGRAM 

PELAYANAN 

ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

 

              

 

  

 

1 1   

KEGIATAN 

Penyediaan jasa surat 

menyurat 

 

 
 

- 
 

- 
100% 

2.000.000 
100% 

2.000.000 
100% 

2.000.000   KEC. MANDE 

 

  

 

1 2   

Penyediaan jasa 

komunikasi sumber 

daya air dan listrik 

 

 
 

- 
 

- 
100% 

5.400.000 
100% 

5.400.000 
100% 

5.400.000   
KEC. MANDE 

 

  

 

1 6   

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional  

 

 
 

- 
 

- 
100% 

1.550.000 
100% 

1.550.000 
100% 

1.550.000   
KEC. MANDE 

 

  
 

1 8   
Penyediaan jasa 

kebersihan kantor 

 
 

 
- 

 
- 

100% 
6.000.000 

100% 
6.000.000 

100% 
6.000.000   

KEC. MANDE  

  

 

1 9   

Penyedia Jasa 

Perbaikan Peralatan 

Kerja 

 

 
 

- 
 

- 
100% 

1.400.000 
100% 

1.400.000 
100% 

1.400.000-   
KEC. MANDE 

 

  

 

1 10   

Penyediaan alat tulis 

kantor 

 

 

 
 

- 
 

- 
100% 

6.600.000 
100% 

6.600.000 
100% 

6.600.000   
KEC. MANDE 
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Tujuan Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcome) dan 

Kegiatan 

(output) 

Data Capaian pada 
Tahun Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 
 SKPD 

Penanggungjawab 
Lokasi 

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 

Kondisi 

Kinerja pada 
akhir periode 

Renstra 
SKPD 

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

Tujuan 
2 

Sasaran 
1 

 

1 11   

Penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan 

 

 

 
 

- 
 

- 
100% 

5.790.000 
100% 

5.790.000 
100% 

5.790.000   
KEC. MANDE 

 

  

 

1 12   

Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan 

Kantor 

 

 
 

- 
 

- 
100% 

2.000.000 
100% 

2.000.000 
100% 

2.000.000   
KEC. MANDE 

 

  

 

1 15   

Penyedia Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

 

 
 

- 
 

- 
100% 

2.400.000 
100% 

2.400.000 
100% 

2.400.000   
KEC. MANDE 

 

  

 

1 20   

Rapat-rapat koordinasi 
dan konsultasi dalam 

daerah 
 

 

 
 

- 
 

- 
100% 

46.800.000 
100% 

46.800.000 
100% 

46.800.000   
KEC. MANDE 

 

  
 

1 21   
Penyediaan Peralatan 

Kebersihan Kantor 

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

100% 
2.350.000 

100% 
2.350.000   

KEC. MANDE  

  
 

1 25   
Penyedia Jasa 

Pengamanan kantor 

 
 

 
- 

 
- 

100% 
7.200.000 

100% 
12.000.000 

100% 
12.000.000   

KEC. MANDE  

  
 

1 27   
Penyedia Peralatan 
Kebersihan 

 
 

 
- 

 
- 

100% 
2.000.000 

100% 
2.000.000 

100% 
2.000.000   

KEC. MANDE  

  
 

1 32   
Penyedia jasa 
Pengemudi 

 
 

 
- 

 
- 

100% 
6.000.000 

100% 
6.000.000 

100% 
6.000.000   

KEC. MANDE  

  
 

1    Program Penunjang K5 
 

 
 

 
 

 
 

29.687.500 
 

29.687.500 
 

29.687.500   
KEC. MANDE  
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Tujuan Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcome) dan 

Kegiatan 

(output) 

Data Capaian pada 
Tahun Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 
 SKPD 

Penanggungjawab 
Lokasi 

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 

Kondisi 

Kinerja pada 
akhir periode 

Renstra 
SKPD 

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

  

 

6    

PROGRAM 
PENINGKATAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA 
DAN KEUANGAN 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
   

 

 

  
 

     
 

 
   

 
 

 
 

 
 

   
  

  
 

6 2   
Penyusunan Pelaporan 

Keuangan Semesteran  

 
 

 
- 

 
- 

100% 
2.000.000 

100% 
2.000.000 

100% 
2.000.000   

KEC. MANDE  

  
 

6 4   
Penyusunan Pelaporan 
keuangan Akhir Tahun 

 
 

 
- 

 
- 

100% 
2.000.000 

100% 
2.000.000 

100% 
2.000.000   

KEC. MANDE  

  

 

7    

PROGRAM 
PERENCANAAN DAN 

PENGANGGARAN 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

  
 

7 1   
Penyusunan Renja dan 
Renstra SKPD 
 

 
 

 
- 

 
- 

100% 
4.000.000 

100% 
4.000.000 

100% 
4.000.000   

KEC. MANDE  

  

 

7 2   

Penyusunan RKA, DPA 
SKPD dan RKAP-DPPA 
SKPD 

 

 

 
 

- 
 

- 
100% 

4.000.000 
100% 

4.000.000 
100% 

4.000.000   
KEC. MANDE 

 

  

 

31    

PROGRAM 

PENINGKATAN 
KAPASITAS 
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN 

DAERAH DI WIL 
KECAMATAN DAN 
KELURAHAN/DESA 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

  

 

31 7   

Monitoring & evaluasi 
kegiatan pembangunan 

tingkat kecamatan 
 

 

 
 

- 
 

- 
100% 

5.740.000 
100% 

5.740.000 
100% 

5.740.000   
KEC. MANDE 
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Tujuan Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Kode 
Program dan 

Kegiatan  

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcome) dan 

Kegiatan 

(output) 

Data Capaian pada 
Tahun Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 
 SKPD 

Penanggungjawab 
Lokasi 

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 

Kondisi 

Kinerja pada 
akhir periode 

Renstra 
SKPD 

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

  
 

42 1   
Musrenbang Tingkat 
Kecamatan  

 

 
 

 
- 

 
- 

100% 
6.000.000 

100% 
6.000.000 

100% 
6.000.000   

KEC. MANDE   

  

 

64 3   

Penunjang Kegiatan 

Tim Penggerak PKK 
Kecamatan dan 
Kelurahan  

 

 
 

- 
 

- 
100% 

15.000.000 
100% 

15.000.000 
100% 

15.000.000   
KEC. MANDE 

 

  
 

64 4   
Penunjang 
pendampingan ADD 

 
 

 
- 

 
- 

100% 
10.000.000 

100% 
10.000.000 

100% 
10.000.000   

KEC. MANDE  
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Bab VI 
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan 

Sasaran RPJMD 

 

Berikut dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan 

dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian 
tujuan dan sasaran RPJMD. 

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam 

Tabel 6.1 berikut ; 

 

Tabel 6.1 
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 

NO Indikator 

Kondisi 

Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun  Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD 

Tahun  0 Tahun  1 Tahun  2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun  5 

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

1 

Mewujudakan 
kualitas 
Organisasi yang 

Profesional 

0 % 70,5% 75 % 85 % 90 % 
95,7 
% 

 % 
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Bab VII 
PENUTUP 

 

Renstra Kecamatan Mande Tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi seluruh  Unit Kerja  

yang ada di lingkungan Kecamatan Mande dalam menjalankan tugas dan  fungsi organisasi 

sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksananya. Terutama dalam 

mendukung sasaran pembangunan daerah yang  telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Cianjur NO .66 Tahun 2007 tentang RPJMD dan RKP Kabupaten Cianjur Tahun 2005 

– 2025. Untuk  itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaanya 

sebagai berikut : 

1. Dalam Restra Kecamatan MandeCianjur 2016-2021 telah ditetapkan rumusan pernyataan 

visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan 

Mande dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah 

ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.  

2.  Renstra Kecamatan Mande Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh 

Camat Mande, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dan 

Kepala seksi (Seksi Tata Pemerintahan,  Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi 

Keamanan dan Ketertiban Umum, dan Seksi Kesejahteraan Rakyat) yang ada di 

lingkungan Kecamatan Mande.  

3. Renstra Kecamatan Mande tahun 2016-2021 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan 

Rencana kerja Kecamatan Mande (Renja Kecamatan Mande) untuk setiap tahunnya 

dengan tetap mangacu pada rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur 

4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Cianjur, keberadaan Renja 

Kecamatan Mande harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kecamatan Mande (RKA-Kecamatan Mande); 

5. Apabila ada kebijaksanaan Penganggaran untuk Kecamatan Mande dan di luar dari 

Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan. 

6. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra-SKPD Kecamatan Mande tahun 2016-2021 yang 

tercermin dari Renstra-SKPD Kecamatan Mande Tahun 2016-2021, harus 

dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melebaga dengan menggunakan format 

pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. 

 

Cianjur,    Agustus 2017 

CAMAT MANDE, 

 

 

 

D O N Y H ER D YA N A ,  S .S TP .M .A P  

NIP. 19790822 199810 1 001 

 

 

 

 


