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BAB I 

P E N D A H U L U A N 

 

1. Latar Belakang 

Dalam rangka pembangunan good governance, kebijakan 

pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi 

pada hasil (result oriented governance). Pemerintahan yang berorientasi 

pada hasil pertama-tama akan fokus pada upaya untuk menghasilkan 

output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

Selanjutnya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat 

dan martabat serta memperkuat jati diri kepribadian masyarakat dalam 

pendekatan lokal, nasional dan global yang meliputi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perencanaan 

pembangunan daerah Kabupaten Cianjur memperhatikan keseimbangan 

berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, 

hukum, sosial, budaya, politik untuk mendukung pembangunan yang 

berkelanjutan dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintah yang 

akuntabel. 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media 

pertanggung jawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi 

pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah 

untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun 

secara baik dan benar (good governance) yang didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur 

dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, menjadikan 

instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara 

efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan 

lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi 
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pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah.  

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung 

jawaban administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang 

berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan permasalahan sosial 

politik lokal yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur, dengan demikian 

materi laporan menyangkut bidang kesatuan bangsa, ketentraman 

ketertiban dan lingkungan serta kegiatan lain yang secara strategis 

berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Cianjur. Meliputi Bidang Ideologi dan Wawasan 

Kebangsaan, subbidang Ideologi Negara dan Bela Negara, serta 

Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa. Bidang Kewaspadaan 

Dini Daerah subbidang Kerjasama Intelijen dan Pengawasan Orang 

Asing, serta Penanganan Konflik dan Ketahanan Sosial Budaya. Bidang 

Politik dalam Negeri, subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan 

Umum, serta subbidang Pendidikan Politik dan Organisasi 

Kemasyarakatan. 

Sesuai Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor : 130.04/0101/Org. 

tanggal 07 Januari 2020 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.  

 

2. Dasar Hukum 

 Penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu   

pada : 

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 



 

LKjIP Badan Kesbangpol   3 

 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 tahun 2017 tentang 

APBD 2018 

5. Peraturan Bupati Cianjur No. 20 tahun 2018 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Cianjur; 

6. Surat Bupati Cianjur Nomor. 130.04/0101/0rg. tanggal 7 Januari 2020 

tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020. 

3. Maksud dan Tujuan 

a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, 

pelaporan, evaluasi kinerja dan hasil-hasil kegiatan yang telah 

dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur 

selama tahun anggaran 2019. 

b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah, apakah 

perencanaan yang telah disusun sesuai dengan pelaksanaannya dan 

diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki 

kinerja perangkat daerah di masa yang akan datang. 

c. Sebagai laporan pertanggung jawaban program dan kegiatan Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur sebagaimana 

tertuang dalam DPA-DPPA PD tahun anggaran 2019, yang 

merupakan hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran 

pencapaian sasaran. Penyusunan LKjIP ini mempunyai manfaat 

sangat penting disamping sebagai dokumen pelaksanaan 

perencanaan, juga untuk menunjukan sejauh mana keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran. 

4. Struktur Organisasi 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur; 
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dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Cianjur. Organisasi perangkat daerah Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur merupakan suatu Badan yang 

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati Cianjur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur 

dengan tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah 

Kabupaten Cianjur di bidang Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri. 

a. Dasar :  

 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur; dan Peraturan Bupati Cianjur 

Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit 

Organisasi di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Cianjur. 

b. Struktur Organisasi 

A. Kepala Badan 

B. Sekretaris Badan; 

 b.1. Subbagian Perencanaan 

 b.2. Subbagian Keuangan 

 b.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

C. Bidang Ideologi dan wawasan Kebangsaan; 

c. 1. Subbidang Ideologi Negara dan Bela negara 

c. 2. Subbidang Wawasan kebangsaan dan Pembauran bangsa 

D. Bidang Kewaspadaan dini daerah; 

d.1. Subbidang Kerjasama Intelijen dan pengawasan orang asing 

d.2. Subbidang Penanganan konflik dan Ketahanan Sosbud 
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 E. Bidang Politik dalam Negeri 

e. 1. Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu 

e. 2. Subbidang Pendidikan Politik dan Ormas 

 Adapun Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Cianjur, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar : Peraturan Bupati Cianjur Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Cianjur. 

 

SUB BIDANG 

IDEOLOGI 

NEGARA DAN 

BELA NEGARA 

SUB BIDANG 

WAWASAN 

KEBANGSAAN 

DAN 

PEMBAURAN 

BANGSA 

KEPALA BADAN 

SEKRETARIAT 
KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL 

BIDANG  

IDEOLOGI DAN 

WAWASAN 

KEBANGSAAN 

BIDANG  

KEWASPADAAN 

DINI DAERAH 

SUB BIDANG 

KERJASAMA 

INTELEJEN DAN 

PENGAWASAN 

ORANG ASING 

SUB BIDANG 

PENANGANAN 

KONFLIK DAN 

KETAHANAN 

SOSIAL BUDAYA 

 
SUBBAGIAN 

PERENCANAAN 

 
SUBBAGIAN 

KEUANGAN 

SUBBAGIAN 

UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

BIDANG  

POLITIK DALAM NEGERI 

SUB BIDANG FASILITASI 

PARTAI POLITIK DAN 

PEMILIHAN UMUM 

SUB BIDANG 

PENDIDIKAN POLITIK 

DAN ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 
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5. Tugas Pokok dan Fungsi 

5.1. Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur adalah 

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten 

Cianjur di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. 

5.2. Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah : 

Adapun fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur 

disebutkan: 

a. Perumusan kebijakan teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

dalam Penyusunan Rencana, Pelaksanaan, Pembinaan, Evaluasi dan 

Laporan serta Penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah di 

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri sesuai dengan 

ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, 

pelaksanaan Operasional dan Evaluasi laporan penyelenggaraan 

urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri sesuai 

dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, 

kelurahan/desa dan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan 

politik dalam negeri; 

d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, 

kelurahan/desa dan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan 

politik dalam negeri; 

e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi serta pemberian pertimbangan 

teknis, atas kegiatan tertentu dalam rangka antisipasi konflik yang 

berpotensi SARA; 

f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup 

tugasnya;dan 

g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan Tugas dan Fungsinya. 
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Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, 

memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan 

kegiatan tugas pokok badan, dengan fungsi sebagai berikut : 

 

a. merumuskan, menetapkan memimpin, mengkordinasikan, dan 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok badan. 

b. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan, dan 

koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang 

ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan dini 

daerah, dan bidang politik dalam negeri. 

c. penyelenggaraan merumuskan dan menetapkan pemberian 

dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang 

kesatuan bangsa, politik. 

d. penyelenggaraan  fasilitasi  pelaksanaan  tugas  di  bidang  

kesatuan bangsa politik. 

 

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi 

perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan 

program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum, dengan 

fungsi sebagai berikut : 

a. Penyelenggaraan pengkoordinasian perencanaan dan program 

Badan.  

b. Pengelolaan urusan Keuangan, program kesekretariatan dan sarana 

prasarana 

c. Pengelolaan kepegawaian, dan umum. 

 

Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan pengkajian kebijakan, mediasi, komunikasi dan 

fasilitasi dibidang Ideologi Negara, bela Negara, penguatan karakter 

bangsa serta wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan, 

dengan fungsi sebagai berikut: 
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a. Penyiapan perumusan kebijakan ideologi dan wawasan 

kebangsaan yang meliputi ketahanan ideologi negara dan bela 

negara serta wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa. 

b. Penyelenggaraan  pelaksanaan  program  mediasi,  komunikasi,  

dan fasilitasi dalam kegiatan ketahanan ideologi negara dan bela 

negara serta wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa. 

 

Bidang Kewaspadaan D i n i  Daerah mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan pengkajian kebijakan, mediasi, komunikasi, dan 

fasilitasi dibidang kewaspadaan dini daerah, kerjasama intelijen, 

koordinasi lintas sektoral serta penanganan konflik sosial, dan 

pengawasan lembaga/orang asing, dengan fungsi sebagai berikut : 

a. Penyiapan perumusan kebijakan kewaspadaan daerah yang 

meliputi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta 

penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing. 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan program mediasi, komunikasi, dan 

fasilitasi dalam kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen 

serta penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing. 

 

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan pengkajian kebijakan, mediasi, komunikasi, dan 

fasilitasi dibidang fasilitasi parpol dan pemilu serta fasilitasi 

kelembagaan dan pendidikan budaya politik, dengan fungsi sebagai 

berikut : 

a. Penyiapan perumusan kebijakan kewaspadaan daerah yang 

meliputi fasilitasi parpol dan pemilu serta fasilitasi kelembagaan 

dan pendidikan budaya politik. 

b. Penyelenggaraan  pelaksanaan program  mediasi,  komunikasi,  

dan fasilitasi dalam kegiatan fasilitasi parpol dan pemilu serta 

fasilitasi kelembagaan dan pendidikan budaya politik. 
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Jumlah Karyawan pada Badan Kesbangpol Kab. Cianjur tahun 2019 

yaitu 21 orang PNS yang melaksanakan urusan Kesbangpol.  

Berikut struktur Pegawai yang melaksanakan urusan pendidikan 

berdasarkan : 

 
1) Pendidikan Formal 

JENJANG PENDIDIKAN 
JUMLAH 

L P 

SD/SEDERAJAT   

SMP/SEDERAJAT   

SMA/SEDERAJAT 4 1 

D-1   

D-3   

S-1 8 2 

S-2 6  

S-3   

J U M L A H 18 3 

 

2) Pangkat/Golongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANGKAT/GOL 
JUMLAH 

L P 

Pembina Utama Muda/IV c 1  

Pembina Tingkat I / IV b 1  

Pembina /IV a 4  

Penata Tingkat I/ III-d 6 1 

Penata/ III-c 3 1 

Penatan  Muda Tingkat I/ III-b 1  

Penata Muda / III-a   

Pengatur Tingkat I/ II-d  1 

Pengatur/ II-c 2  

Pengatur  Tingkat I/ II-b   

Pengatur Muda / II-a   

J U M L A H 18 3 
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3) Jumlah Pejabat 

Jabatan/Eselon 
JUMLAH 

L P 

Eselon II b 1  

Eselon III a 1  

Eselon III b 3  

Eselon IV a 6 3 

Eselon IV b   

Fungsional guru   

Fungsional Pengawas   

Dst   

J U M L A H 11 3 

 

6. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Badan Kesbang dan Politik adalah sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

a. LatarBelakang 

b. Dasar Hukum 

c. Maksud dan Tujuan 

d. Struktur Organisasi 

e. Tugas pokok dan fungsi 

f. Sistematika penulisan 

 Bab II Perencanaan dan Perjanjian kinerja 

a. Rencana Strategis 

b. Tujuan dan sasaran 

c. Sasaran Strategis dan Kebijakan 

d. Program dan Rencana kerja tahunan  

e. Perjanjian Kinerja 

 Bab III Akuntabilitas Kinerja 

a. Pengukuran kinerja 

b. Evaluasi dan Analisis kinerja 

c. Akuntabilitas keuangan 

 Bab IV Penutup 



 

LKjIP Badan Kesbangpol   11 

 

BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

1. Rencana Strategis 

 Sesuai pasal 15 ayat (3) UU Nomor 25 tahun 2004, kepala 

perangkat daerah menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas 

pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa 

Rencana Kerja (Renja) PD disusun dengan berpedoman kepada Renstra 

dan mengacu kepada Rencana Kegiatan Program (RKP) yang memuat 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan 

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat. Renstra disusun utuk menghadapi 

perubahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi pada saat ini 

maupun pada saat mendatang.  

 Pelaksanaan sistem akuntabiitas kinerja instansi pemerintah, 

perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan 

oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur untuk 

mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional dan 

global, dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara 

Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu proses yang terarah 

pada hasil yang ingin dicapai dan diselenggarakan selama kurun waktu 

satu sampai lima tahun ke depan yakni tahun 2016-2021, dengan 

pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis agar instansi 

pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan 

potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan 

kinerjanya. 
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 Dalam rangka peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik maka telah disusun Renstra yang memiiki visi dan misi sebagai 

berikut : 

 

1.1. Visi dan Misi 

Untuk mewujudkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Cianjur sebagaimana dikemukakan di atas, serta 

sesuai dengan Visi pembangunan Kabupaten Cianjur pada tahun 2016-

2021 yaitu ; Cianjur lebih maju dan agamis.   

Adapun Misi Kabupaten Cianjur adalah ; 

1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur 

2. Peningkatan Pembangunan Religius Keagamaan 

3. Peningkatan Akselerasi Pembangunan manusia melalui Peningkatan 

Pembangunan Bidang Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan 

 

2. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 - 5 tahun akan menjadi arah organisasi dan menjadi ukuran kinerja 

serta didasarkan isu dan analisa strategis. Tujuan akan mengarahkan 

perumusan sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan dalam 

merealisasikan visi dan misi. 

 

2.1. Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur : 

  Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-

faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah 

penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan 

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi 

dan misi. 

  Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-

tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci dan dapat dicapai. Untuk 
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mencapai Visi serta untuk melaksanakan Misi Pembangunan Kabupaten 

Cianjur tersebut di atas, dan juga untuk memecahkan permasalahan serta 

untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi, Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kab. Cianjur menetapkan tujuan yang ingin dicapai 

dalam periode waktu 2016-2021, yaitu : 

 

“Mewujudkan sistem dan budaya politik yang demokratis disertai 

peningkatan wawasan kebangsaan, pendidikan politik masyarakat dan 

kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik”. 

Revisi Tujuan : Mewujudkan kondisi lingkungan yang kondusif dalam 

bidang kesatuan bangsa dan politik (hasil verifikasi tujuan dengan 

Bappeda Kabupaten Cianjur) 

 

2.2   Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur   

yaitu : 

 

  Sebagai derivasi dari tujuan tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Cianjur selanjutnya menetapkan sasaran yang ingin 

dicapai dalam periode waktu 2016-2021, yaitu : 

a. Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai wawasan 

kebangsaan, pendidikan politik masyarakat dan kewaspadaan dini 

daerah terhadap potensi konflik. 

 

Indikator sasaran :  

a. Persentase kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya 

mengenai wawasan kebangsaan dan pendidikan politik. 

b. Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu 

c. Jumlah konflik sosial 
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3.  Arah Kebijakan Umum  

 Arah kebijakan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Cianjur tahun 2019- 

 

 disusun berdasarkan rumusan hasil musrenbang dan penjabaran 

Renstra, RKPD, Renja, KUA-PPAS selanjutnya arah kebijakan umum ini 

dijadikan dasar/acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program 

dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Cianjur. 

4. Rencana Kinerja 

 Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran hasil pencapaian 

yang diharapkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis (Renstra) yang dilaksanakan dalam satu tahun. 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dalam hal ini adalah kegiatan 

dalam APBD tahun anggaran 2019, disusun setiap tahun dan  memuat 

informasi tentang (1) sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang 

bersangkutan; (2) indikator kinerja sasaran dan target pencapaiannya; (3) 

Program; (4) Kegiatan; (5) indikator kinerja kegiatan dan target 

capaiannya. 

 Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu 

tahun tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga 

penetapan sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis 

dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran 

bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok 

ukur keberhasilan pencapainnya. Sasaran yang akan dicapai Badan 

Kesbangpol Kabupaten Cianjur selama tahun 2019 secara rinci disajikan 

dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) sebagaimana telah 

tertuang dan tercakup di dalam formulir PPS (Pengukuran Pencapaian 

sasaran) dan Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) pada tahap 

rencana. 
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 Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan disajikan bersama 

indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang 

relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan 6 program Non 

Urusan dan 1 program Urusan Wajib. 

Selanjutnya kegiatan diajukan dengan mengacu pada program 

yang relevan sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT), Rencana kerja (Renja) tahun 2019 merupakan 

rincian yang sistematis dari program yang dilaksanakan dalam satu 

tahun. Dalam komponen kegiatan ditetapkan indikator kinerja kegiatan 

yang meliputi Capaian program, masukan, keluaran dan hasil. 

 

5.  Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan 

 Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikemukakan diatas 

maka lebih ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang 

dilaksanakan pada tahun 2019. 

5.1  Tujuan dan Sasaran 

   Sasaran memberikan fokus pada penyelesaian kegiatan yang 

menggambarkan hal- hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan 

dilakukan dan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. 

Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan terlah 

tercapai diharapkan bahwa tujuan terkait juga dapat dicapai. 

Strategi adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk 

mendapatkan hasil yng dilaksanakan oleh perangkat daerah ataupun 

dalam rangka kerjasama dengan masyarakat  guna mencapai sasaran 

tertentu. 

5.2 Kebijakan 

 Kebijakan yang ditempuh oleh Badan Kesbangpol Kabupaten 

Cianjur merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis yang 

diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang Kesatuan Bangsa 
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dan Politik Dalam Negeri. Kabijakan yang telah ditetapkan ini 

dimaksudkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha 

pencapaian tujuan dan sasaran 

 Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan- ketentuan yang 

telah disepakati untuk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap 

kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat.   

 Untuk kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai misi, 

tujuan, dan sasaran organisasi, kebijakan dan isu strategis Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur adalah :  

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Ideologi Negara dan 

Bela Negara untuk memperkuat ketahanan bangsa 

2. Menumbuh kembangkan pemahaman mengenai Wawasan 

Kebangsaan 

3. Koordinasi meningkatkan kerukunan umat beragama 

4. Potensi peningkatan konflik sosial 

5. Kualitas kehidupan demokrasi di Kabupaten Cianjur 

6. Koordinasi Pemantauan penanganan orang asing 

7. Koordinasi upaya pencegahan, pemberantasan, penyalah gunaan dan 

pengedaran gelap Narkoba 

8. Koordinasi penanganan Ormas, LSM 

 

 Bahwa dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan 

antara pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana pasal 122 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat 

daerah, pelaksanaan pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik 

antara lain meliputi ; 

a. Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan; 

b. Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui 

pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik 

c. Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 
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d. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan 

budaya 

e. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan 

fasilitasi penanganan konflik sosial. 

 

6. PROGRAM 

 Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah 

dirumuskan, program merupakan kumpulan kegiatan nyata yang 

disusun secara sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan yang 

merupakan  dukungan bagi keberhasilan dalam pelaksanaan untuk 

mencapai tujuan dan sasaran. 

 Berorientasi pada Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang telah 

dikemukakan serta dengan memperhatikan Kebijakan di Bidang 

Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Program dan kegiatan Badan 

Kesatuan Bangsa (Kesbang) dan Politik Kabupaten Cianjur yaitu sebagai 

berikut: 

Non urusan terdiri dari : 

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 

d. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan; 

f. Program Perencanaan dan Penganggaran; 

 

Urusan Wajib : 

a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan 

Politik Masyarakat. 
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 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan   kepada pemberi 

mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka 

pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LKjIP). 

Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Cianjur tahun 2018 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan 

Rencana Strategis yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah 

berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019. 

 

 Pengukuran keberhasilan dengan tolok ukur renstra 

mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan 

proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. 

Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja 

dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan 

sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan 

visi dan misi Kabupaten Cianjur. 

 

 Penetapan target kinerja atas kegiatan-kegiatan yang tercantum 

dalam APBD Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan pada saat 

pengajuan anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan  dalam  

formulir  Rencana  Kegiatan  Anggaran  Kementrian/Lembaga berupa: 

input, output, outcome, benefit dan impact.  
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7. RENCANA KERJA TAHUNAN 

 Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran hasil pencapaian 

yang diharapkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis (Renstra) yang dilaksanakan dalam satu tahun. 

Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan disajikan bersama indikator 

kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan 

dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan 6 program Non Urusan 

dan 1 program Urusan Wajib. 

Selanjutnya kegiatan diajukan dengan mengacu pada program 

yang relevan sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rincian yang sistematis dari program 

yang dilaksanakan dalam satu tahun. Dalam komponen kegiatan 

ditetapkan indikator kinerja kegiatan yang meliputi Capaian program, 

masukan, keluaran dan hasil. 

 

8. PERJANJIAN KINERJA 

 Penetapan kinerja adalah dokumen perjanjian kinerja antara 

Bupati Cianjur selaku Kepala daerah dan kepala Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Cianjur melaksanakan program dan kegiatan 

untuk mencapai Indikator kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran 

yang termuat dalam Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Cianjur 

tahun 2016-2021. Perjanjian kinerja tersebut tertuang dalam dokumen 

Penetapan Kinerja (Tapkin) / Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan 

pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai.  

 Perjanjian Kinerja pada tahun anggaran 2019 ini menggambarkan 

capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh perangkat daerah dalam 

suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

dikelolanya. Penetapan kinerja ikhtisar rencana kerja tahunan yang telah 

disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, disajikan dalam LKjip 

tahun ke 1. 
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BAB  III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019  PENGUKURAN KINERJA 

  Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabu paten  C ian j ur  melaksanakan penilaian kinerja dengan 

mengacu pada Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabu pate n  Cian j ur  Tahun 2019 yang telah 

ditetapkan. Penilaian dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan 

pengumpulan data kinerja yang dinilai menggunakan setándar nilai 

peringkat kinerja sesuai tabel 3. Pengumpulan data kinerja hasilnya  akan  

memberikan  gambaran  keberhasilan  dan  kegagalan  dalam  pencapain 

tujuan  dan  sasaran.  Dari  hasil  pengumpulan  data  selanjutnya  

dilakukan  kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat 

capaian kinerja. 

Tabel 3 : Skala Nilai Peringkat Kinerja *) 
 

No. Interval Nilai Realisasi 
 

Kinerja 

Kriteria Penilaian 
 

Realisasi Kinerja 

 

Kode 

1 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua 

2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda 

3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua 

4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda 

5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah 

 

*) Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 
 

  Pengukuran target kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis 

yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabup aten  Cian j ur  dilakukan dengan membandingkan antara target 

kinerja dengan realisasi kinerja. 
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  Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan indikator kinerja 

kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja 

diperoleh melalui sistem data kinerja dari laporan kegiatan reguler yang ada 

seperti laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya. 

  Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam 

pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Tahun 2018 yaitu indikator masukan merupakan segala sesuatu 

yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk 

menghasilkan keluaran. Tahun 2019 indikator masukan diprioritaskan pada 

penggunaan dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerjanya dengan 

satuan rupiah. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan 

langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik/non fisik. 

Indikator keluaran digunakan bervariasi mulai dari keluaran 

terselenggaranya kegiatan, terpenuhinya sarana dan pra sarana, jumlah 

orang, jumlah laporan, dengan satuan kegiatan baik paket, kali, orang, unit, 

buah dan rupiah. Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator hasil 

menggunakan angka mutlak dan relatif dalam persentase (%). 

  Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator 

kinerja pada level sasaran, digunakan untuk menunjukan secara langsung 

kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, mencakup kinerja 

kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing 

indikator kinerja kegiatan.  

Metode pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana 

dan realisasi sebagai berikut : 

Capaian indikator kinerja =    Realisasi   x 100% 

                                           Rencana 
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Tabel  : Capaian Kinerja Tahun 2019 

 

No 
Sasaran 

Strategis 
Indikator 

Kinerja Sasaran 
Satuan Target Realisasi Ket 

1 Meningkatnya 
kesadaran 
masyarakat 
terhadap 
wawasan 
kebangsaan, 
pendidikan 
politik 
masyarakat dan 
kewaspadaan 
dini daerah 
terhadap 
potensi konflik 
 

Persentase 
kelompok 
masyarakat yang 
meningkat 
pemahamannya 
mengenai 
wawasan 
kebangsaan dan 
pendidikan 
politik 

Persen  100 100 Sangat 
baik 

2  Persentase 
partisipasi 
masyarakat 
dalam Pemilu 
(Pilgub) 

Persen 64.50 64.82  

3  Jumlah konflik 
sosial 

kali 0 0  

 

Berdasarkan hasil penilaian yang tercantum pada tabel diatas terdapat 

3 (tiga) indikator dari 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan pada 

Badan  Kesatuan Bangsa  dan Pol i t ik  tahun 2016-2021. 

 

2.  EVALUASI KINERJA DAN ANALISIS KINERJA 

  Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan 

dan kendala-kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan–kegiatan 

agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan 

kegiatan di masa yang akan datang. 
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  Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen perjanjian kinerja Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur tahun 2019. 

 Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar 

pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber 

daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur 

tahun 2019 sehingga dapat menggambarkan kinerja Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur secara realistis dihubungkan dengan 

anggaran yang tersedia. 

  Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing bidang 

yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja 

berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja 

mencakup kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen perjanjian kinerja 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019 ditargetkan untuk dicapai. 

Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran 

Kinerja yang mencerminkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

tahun 2019 yang merupakan tahun awal dari implementasi Rencana 

Strategi (Renstra) Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Cianjur tahun 

2016-2021. Berikut diuraikan hasil evaluasi dan analisis pengukuran kinerja 

Badan Kesbang dan Politik Kab. Cianjur : 

 

2.1 Evaluasi terhadap pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) 

IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran 

organisasi. 

IKU Badan Kesbang dan Politik kabupaten Cianjur yaitu : 

“Persentase kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya 

mengenai Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik” 
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Pengukuran IKU mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan 

pada program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur. 

Dalam sub bab ini akan disajikan sasaran pencapaian strategis 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur yang dicerminkan 

dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara 

rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis dapat tergambar dalam 

tabel dan uraian sebagai berikut : 

B.1  Sasaran Strategis 
 

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

(2018) 
RUMUS 

1 Meningkatnya kesadaran 
masyarakat terhadap 
wawasan kebangsaan, 
pendidikan politik 
masyarakat dan 
kewaspadaan dini daerah 
terhadap potensi konflik 

Persentase kelompok 
masyarakat yang 
meningkat 
pemahamannya 
mengenai wawasan 
kebangsaan dan 
pendidikan politik 

100% Realisasi       x 100% 
Rencana/target  

2  Persentase partisipasi 
masyarakat dalam 
Pemilu 

64.50 Jumlah daftar 
pemilih tetap (DPT) 
dibagi Jumlah 
suara sah dan tidak 
sah 

3  Jumlah Konflik Sosial 0 Jumlah konflik – 
penyelesaian = 0 

 

2.2 Evaluasi capaian penetapan kinerja 

 Dalam sub bab ini akan disajikan sasaran pencapaian strategis 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dicerminkan dalam capaian 

Indikator Kinerja.  Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator 

kinerja menurut sasaran strategis dapat tergambar dalam tabel dan 

uraian, capaian penetapan kinerja adalah suatu pengukuran kinerja 

sesuai dengan indikator- indikator sasaran yang tertuang dalan sasaran 

strategis. 
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Adapun evaluasi per tujuan dan sasaran strategis Badan Kesbangpol 

kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut : 

 

a. Sasaran 1 : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 

wawasan kebangsaan, pendidikan politik masyarakat dan 

kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik 

Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi / sesuai dengan misi 

ke 3 Kabupaten Cianjur. Sasaran pada misi ke 3 (tiga) yaitu 

meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik. 

Adapun tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur 

yaitu Mewujudkan kondisi lingkungan yang kondusif dalam bidang 

kesatuan bangsa dan politik. 

 Indikator sasaran 1 yaitu “Persentase kelompok masyarakat yang 

meningkat pemahamannya mengenai wawasan kebangsaan dan 

pendidikan politik” Didukung dengan 1 (satu) program yaitu : Program 

Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik 

Masyarakat dengan 3 (tiga) indikator program. Indikator program ke 1 

yaitu “kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya 

mengenai wawasan kebangsaan”, dilaksanakan dengan 2 (dua) 

kegiatan yang diuraikan pada tabel berikut ini : 

 

Indikator Kinerja 

kegiatan 
Hasil 
2018 

Target 
2019 

Tercapai/ 
tidak 

Realisasi 
2019 

Persen 
tase (%) 

Target akhir 
renstra 

1. Jumlah kelompok 
masyarakat yang 
mengikuti Pembinaan 
kerukunan umat 
beragama di Kab. 
Cianjur 

 

490 

orang 
490 orang tercapai 490 orang 

 

100 1840 orang 

2. Jumlah kelompok 
masyarakat yang 
mengikuti pembinaan 
ideologi negara, bela 
negara, wawasan 

kebangsan  dan  

 

1850 

orang 

 

1500 

orang 

tercapai 

 

1500 

orang 

 

 
100 6850 orang 
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dan penguatan 
karakter bangsa di 
Kabupaten Cianjur  
 

 

Program dan kegiatan–kegiatan pada tahun 2019 ini dapat dilaksanakan 

sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan realisasi hasil kinerja yang sesuai 

dengan target yang diharapkan, yaitu realisasi kinerja 100%.  

Kegiatan pada indikator program ke 1 dilaksanakan oleh Bidang Ideologi 

Negara dan Wawasan Kebangsaan (Bidang IWK) 

 

 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dilaksanakan sebanyak 

7 kali diantaranya di : 

a. Desa Cibanggala Kecamatan Campaka Mulya tanggal 12-01-2018 

b. Desa Sukadana Kecamatan Campaka  tanggal 18-01-2018 

c. Desa Sukasari Kecamatan Kadupandak   tanggal 25-02-2018 

d. Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul   tanggal 02-03-2018 

e. Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang  tanggal 17-04-2018 

f. Desa Cikanyere Kecamatan Sukaresmi  tanggal 20-04-2018 

g. Kecamatan Cugenang     tanggal 15-05-2018 

 Kegiatan Pembinaan Ideologi Negara, Bela Negara, Wawasan 

kebangsaan dan Penguatan karakter bangsa dilaksanakan sebanyak 15 kali 

dengan sasaran kegiatan yaitu kelompok masyarakat di Kabupaten Cianjur 

diantaranya  : 

7 kali Pembinaan Ideologi Negara : 

a. Desa Cikidang Bayabang Kecamatan Mande   tanggal 04-07-2018 

b. Kecamatan Agrabinta    tanggal 31-07-2018 

c. Desa Situhiang Kecamatan Pagelaran  tanggal 01-08-2018 

d. Desa Karangwangi Kecamatan Cidaun  tanggal 24-08-2018 

e. Desa Girijaya Kecamatan Pasirkuda  tanggal 21-09-2018 

f. Kecamatan Cibinong     tanggal 21-09-2018 

g. Kecamatan Campaka    tanggal 05-11-2018 
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7 kali Pembinaan Bela Negara  

a. Desa Cinta Asih Kecamatan Gekbrong  tanggal 16-01-2018 

b. Kecamatan Cijati      tanggal 24-01-2018 

c. Desa Bale Gede Kecamatan Naringgul  tanggal 01-03-2018 

d. Desa Sindangsari Kecamatan Sukanagara  tanggal 12-04-2018 

e. Desa Bumbangsari Kecamatan Takokak  tanggal 13-04-2018 

f. Desa Bunisari Kecamatan Pagelaran  tanggal 16-05-2018 

g. Desa Ciandam Kecamatan Mande   tanggal 28-05-2018 

 

1 kali Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan penguatan karakter bangsa 

a. Kecamatan Cianjur     tanggal 09-11-2018  

 

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Ideologi Negara dan 

Wawasan Kebangsaan (IWK) ini bertujuan untuk : 

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Ideologi Negara dan Bela 

Negara untuk memperkuat ketahanan bangsa 

2. Menumbuh kembangkan pemahaman mengenai Wawasan Kebangsaan 

3. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama 

Kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dalam rangka 

memberikan pemahaman dan menumbuhkan cinta kepada tanah air dan 

bangsa Indonesia di kalangan pelajar dan masyarakat. 

 

 Indikator program ke 2 (dua) yaitu “Jumlah hasil koordinasi 

kewaspadaan dini daerah”, dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan yang 

diuraikan pada tabel berikut ini : 

Indikator Kinerja kegiatan 
Hasil 
2017 

Target 
2018 

Tercapai/ 
tidak 

Realisasi 
2018 

Persen 
tase (%) 

Target akhir 
renstra 

1. Jumlah dokumen Forum 
Komunikasi Pimpinan 
Daerah (Forkopimda) 
Kabupaten Cianjur 

- 
12 

dokumen 
tercapai 

12 
dokumen 

100 48 dokumen 



 

LKjIP Badan Kesbangpol   28 

 

 

Kegiatan–kegiatan pada indikator program ke 2 (dua) dilaksanakan oleh 

Bidang Kewaspadaan Dini Daerah (Bidang KDD) pada Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur. 

Permasalahan- permasalahan strategis dalam Forum Koordinasi Pimpinan 

Daerah (Forkopimda) diantaranya : 

 Pembahasan tentang Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di 

Kabupaten Cianjur 

 Pembahasan tentang Hakekat Ancaman dalam perspektif Pembinaan 

Kamtibmas 

 Pembahasan tentang Hakekat Ancaman dalam perspektif Pengamanan 

Teritorial 

 Pembahasan tentang peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini guna 

menjaga kondusifitas daerah 

 Pembahasan tentang permasalahan-permasalahan aktual yang menonjol di 

Kabupaten Cianjur  

 

Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dilaksanakan 

sebanyak 12 kali diantaranya : 

a. Aula Bappeda Kabupaten Cianjur   tanggal 24-01-2018 

b. Aula Desa Ciherang Kecamatan Karangtengah tanggal 28-02-2018 

c. Aula Wisma Sinar Kasih Kecamatan Pacet  tanggal 28-03-2018 

d. Aula Kecamatan Sukanagara    tanggal 26-04-2018 

e. Aula Kecamatan Gekbrong     tanggal 15-05-2018 

f. Aula Kecmatan Pasirkuda    tanggal 13-07-2018 

2. Jumlah kelompok 
masyarakat  yang 
mengikuti Diseminasi 
Penanganan konflik 
sosial dan kerja sama 
intelijen di Kabupaten 
Cianjur 
 

  

400 

orang 

 

1320 

orang 

tercapai 

 

1320 

orang 

 

 

100 

 

2400 orang 
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g. Aula Kecamatan Cijati     tanggal 24-07-2018 

h. Aula Kecamatan Warungkondang   tanggal 30-08-2018  

i. Aula Polres Cianjur     tanggal 12-09-2018 

j. Aula Kecamatan Mande    tanggal 18-10-2018 

k. Aula Kecamatan Sukaluyu    tanggal 14-11-2018 

l. Aula Kecamatan Cikalongkulon   tanggal 06-12-2018 

 

Kegiatan Diseminasi Penanganan Konflik Sosial dan Kerjasama Intelijen di 

Kabupaten Cianjur dilaksanakan sebanyak 11 kali diantaranya : 

a. Kecamatan Naringgul    tanggal 17-04-2018 

b. Kecamatan Agrabinta   tanggal 27-07-2018 

c. Kecamatan Ciranjang   tanggal 31-07-2018 

d. Kecamatan Pasirkuda   tanggal 24-10-2018 

e. Desa Mekarmulya Kec. Pasirkuda tanggal 29-10-2018 

f. Aula Hotel Bydiel   tanggal 08-11-2018 

g. Kecamatan Cipanas   tanggal 13-11-2018 

h. Kecamatan Campaka   tanggal 21-11-2018 

i. Desa Pusakajaya Kec.Pasirkuda tanggal 22-11-2018 

j. Kecamatan Bojongpicung  tanggal 28-11-2018 

k. Kecamatan Sukaresmi   tanggal 03-12-2018 

 

Pada tahun 2017 kegiatan Pengawasan terhadap Orang Asing (POA) atau 

Lembaga asing di Kabupaten Cianjur, dilaksanakan sebanyak 10 kali, pada 

tahun 2018 tidak ada kegiatan khusus mengenai Pengawasan aktivitas Orang 

Asing. 

Kegiatan–kegiatan tahun 2019 pada indikator program yang ke-dua ini dapat 

dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan realisasi hasil kinerja 

yang sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu realisasi kinerja 100%.  
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Indikator Program ke 3 (tiga) yaitu “persentase kelompok masyarakat 

yang meningkat pemahamannya mengenai pendidikan politik”, dilaksanakan 

dengan kegiatan yang diuraikan pada tabel berikut ini : 

 

Indikator Kinerja kegiatan 
Hasil 
2018 

Target 
2019 

Tercapai/ 
tidak 

Realisasi 
2019 

Persen 
tase (%) 

Target 
akhir 

renstra 

1. Jumlah kelompok 
masyarakat yang 
mengikuti Pendidikan 
Politik dan Organisasi 
Kemasyarakatan serta 
Fasilitasi Partai Politik 
dan Pemilu  di 
Kabupaten Cianjur 

  

700 

orang 

 

900 

orang 

tercapai 

 

900 

orang 

 

 
 
100 
 

4000 orang 

 

Kegiatan pada indikator program ke 3 (tiga) dilaksanakan oleh Bidang 

Politik dalam Negeri (Bidang Poldagri). 

Kegiatan Pendidikan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan serta Fasilitasi 

Partai Politik dan Pemilu dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali diantaranya: 

a. Kecamatan Kadupandak   tanggal 06-03-2018 

b. Desa Sukamekar Kecamatan Sukanagara tanggal 12-04-2018 

c. Desa Karangnunggal Kecamatan Cibeber tanggal 03-05-2018 

d. Kantor Redaksi Info Cianjur   tanggal 09-06-2018 

e. Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran tanggal 31-07-2018 

f. Desa Simpang Kecamatan Pasirkuda tanggal 29-08-2018 

g. Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku   tanggal 23-08-2018 

h. Gedung KNPI Kabupaten Cianjur  tanggal 01-10-2018 

i. Wisma Sinar Kasih Kecamatan Pacet tanggal 25-10-2018 

 

Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan di Kabupaten Cianjur pada 

tahun 2019 ada 11 Partai Politik yaitu :   

a. PDIP 

b. Golkar 

c. Demokrat 
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d. Gerindra 

e. PPP 

f. PKB 

g. PBB 

h. Nasdem 

i. PAN 

j. Hanura 

k. PKS 

 

 Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran 1 (satu) yaitu 100 %, sesuai 

dengan perjanjian kinerja perubahan Badan Kesbangpol tahun 2019, dengan 

target indikator program yaitu “persentase kelompok masyarakat yang 

meningkat pemahamannya mengenai wawasan kebangsaan dan pendidikan 

politik sebesar 100%” 

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, pada tahun anggaran 2019 Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur melaksanakan Program 

Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik Masyarakat 

dengan kegiatan– kegiatan sebagai berikut : 

1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Cianjur 

2. Ideologi Negara, Bela Negara, Wawasan Kebangsaan dan Penguatan 

Karakter Bangsa bagi masyarakat umum di Kabupaten Cianjur 

3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah [FORKOPIMDA] Kabupaten 

Cianjur 

4. Diseminasi Penanganan Konflik Sosial dan Kerjasama Intelegen di 

Kabupaten Cianjur 

5. Pendidikan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan serta Fasilitasi Partai 

Politik dan Pemilu di Kabupaten Cianjur. 
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Sasaran strategis Indikator kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

Meningkatnya 
kesadaran masyarakat 
terhadap wawasan 
kebangsaan, 
pendidikan politik 
masyarakat dan 
kewaspadaan dini 
daerah terhadap 
potensi konflik 

 

1.600.000.000,00 
 
1.599.680.000,00 

 

 
99.98 

 

 1. Jumlah kelompok 
masyarakat yang 
mengikuti Pembinaan 
kerukunan umat 
beragama di Kab. 
Cianjur 
 

2. Jumlah kelompok 
masyarakat yang 
mengikuti pembinaan 
ideologi negara, bela 
negara, wawasan 
kebangsan dan 
penguatan karakter 
bangsa di Kabupaten 
Cianjur 

 

100.000.000,00 
 
 
 
 
 

300.000.000,00 

99.995.000,00 
 
 
 
 
 

300.000.000,00 

 
100 

 
 
 
 

100 
 

 3. Jumlah dokumen 
Forum Komunikasi 
Pimpinan Daerah 
(Forkopimda) 
Kabupaten Cianjur 

 

600.000.000,00 599.985.000,00 
 

100 
 

 4. Jumlah kelompok 
masyarakat  yang 
mengikuti Diseminasi 
Penanganan konflik 
sosial dan kerja sama 
intelijen di Kabupaten 
Cianjur 

 

300.000.000,00 
 
299.825.000,00 

 

 
99.94 

 

 5. Jumlah kelompok 

masyarakat yang 
mengikuti Pendidikan 
Politik dan Organisasi 
Kemasyarakatan serta 
Fasilitasi Partai Politik 
dan Pemilu  di 
Kabupaten Cianjur 
 

300.000.000,00 
 

299.875.000,00 
 

 
99.96 
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Rata- rata capaian anggaran pada sasaran 1 yaitu 99,98 %, capaian pelaksanaan 

indikator kinerja pada sasaran 1 terlaksana 100%, namun pada realisasi 

anggarannya, tidak dapat terrealisasi 100% dikarenakan adanya biaya pada 

kegiatan-kegiatan non urusan maupun urusan wajib ada yang telah terpenuhi. 

 

3. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

 Penyerapan (realisasi) anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak 

Langsung (APBD) pada tahun 2018  adalah sebesar Rp. 4.735.630.222,- dari 

total anggaran Rp. 4.830.300.300,- 

Anggaran Urusan Wajib dan Non Urusan Sebesar Rp. 2.113.571.000,00 

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan – kegiatan pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 2.103.783.017,00 untuk realisasi 

kegiatan non urusan sebesar Rp. 504.103.017,00 dan realisasi kegiatan 

urusan wajib Rp. 1.599.680.000,00 dari target Rp. 1.600.000.000,00 (99,98%) 

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan 

anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik diikuti dengan penyerapan 

anggaran kurang dari 100%, menunjukkan bahwa data yang disediakan 

untuk pencapaian sasaran pembangunan urusan kesatuan bangsa dan 

politik tahun 2019 telah dapat direalisasikan dengan baik.  

APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur Tahun 

Anggaran 2019 sebesar Rp. 4.830.300.300,00 terdiri dari anggaran Belanja 

Tidak Langsung sebesar Rp. 2.716.729,300 dan anggaran Belanja Langsung 

sebesar Rp. 2.113.571.000.00 

 Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Cianjur Tahun 2019 dilakukan terhadap anggaran Belanja Langsung untuk 

urusan wajib. Realisasi dan penggunaan APBD tersebut digunakan sebagai 

masukan pada masing-masing kegiatan yang dilakukan pengukuran. 

Anggaran dan realisasi APBD Badan Kesbangpol Tahun 2019 sebagai 

berikut : 
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URAIAN 
ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI (Rp) CAPAIAN (%) 

BELANJA TIDAK 

LANGSUNG 
 2.716.729.300,00 2.631.847.205,00 96,88 

BELANJA 

LANGSUNG 
2.113.571.000.00 2.103.783.017,00 99,54 

J U M L A H 4.830.300.300,00 4.735.630.222,00 98,04 

 

Rata-rata capaian kinerja dan capaian Anggaran tahun 2019, yaitu : 

 KINERJA  ANGGARAN  

Sasaran 1 100 % 99,98% 

 

Anggaran dan realisasi APBD Badan Kesbangpol Tahun 2019 sebagai 

berikut : 

URAIAN ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI (Rp) CAPAIAN (%) 

BELANJA TIDAK 
LANGSUNG 

 2.636.439.200,00 2.484.914.633,00 94,25 

BELANJA 
LANGSUNG 

1.467.516.000.00 1.450.685.654,00 98,85 

J U M L A H  4.103.955.200,00 3.935.600.287,00 95,90 

 

Rata-rata capaian kinerja dan capaian Anggaran tahun 2019, yaitu : 

 KINERJA  ANGGARAN  

Sasaran 1 100 % 99,94% 

 

 Tingkat capaian Anggaran tahun 2018 yang lebih tinggi dibanding tahun 

2019 dikarenakan program dan kegiatan-kegiatan untuk urusan wajib pada 

Badan Kesbangpol Kabupaten Cianjur tahun 2019 dapat dilaksanakan sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. Anggaran yang tidak terrealisasi hanya 

pada belanja tidak langsung (gaji) pegawai. 
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 Beberapa permasalahan yang ada pada Badan Kesbangpol yaitu Sumber 

daya manusia yang belum memadai, sarana dan prasarana pendukung 

penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah masih terbatas, masih 

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penyelenggaraan 

pelayanan kesatuan bangsa dan politik serta pengaruh globalisasi yang secara 

tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang 

cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi. Komposisi 

penduduk / masyarakat Kabupaten Cianjur yang terdiri dari berbagai unsur 

etnis, agama dan suku lainnya menyebabkan masyarakat Kabupaten Cianjur 

menjadi cukup beragam. 
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BAB IV 

P E N U T U P 

 

 Faktor utama yang menunjang berbagai hasil yang dicapai sepanjang 

tahun 2019 adalah adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan serta 

seluruh jajaran staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur 

dalam upaya meningkatkan capaian kinerja instansi pemerintah. Salain itu 

walaupun secara kuantitas masih terbatas, dukungan kemampuan personil 

yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian 

kinerja di tahun 2019.  

 Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 

anggaran 2019 merupakan tahun ke 2 (dua) dari Rencana Strategis Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2016 s.d. 2021. Keberhasilan yang dicapai 

berkat kerjasama, partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat 

dipertahankan  serta  ditingkatkan. Sementara  itu  untuk target yang belum 

tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. 

 Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian 

indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain : Sumber 

daya  manusia,  anggaran, dan sarana prasarana. 

 Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur 

disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran 

2017 yang melibatkan seluruh bidang/bagian pada Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Cianjur. Capaian kinerja diukur dengan 

membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen 

penetapan kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja. 

 Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum indikator sasaran 

mencapai target yaitu 100%. Dan tentu saja tidak cukup puas dengan hasil 

yang diperoleh melainkan akan terus ditingkatkan dan dipertahankan. 

 Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur Tahun 2019 yang merupakan bentuk 
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pertanggung-jawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka 

pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesbang dan Politik selama Tahun 2019 

dan juga sebagai uraian tentang pencapaian indikator kinerja kegiatan, 

program dan sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir 

tahun 2019. 

 Pada setiap pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari hambatan atau 

kendala, kami menyadari sepenuhnya bahwa LKjIP ini masih belum sempurna, 

namun kami berharap adanya masukan dan saran yang membangun guna 

kesempurnaan penyusunan laporan ini pada tahun-tahun yang akan datang, 

dan semoga laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2019 ini dapat 

bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan 

kinerja Perangkat Daerah di masa datang. 

 
 

Cianjur,  25 Pebruari 2019 

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN 
POLITIK KABUPATEN CIANJUR, 
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