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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan

Rakhmat daLn K丘ruria-_Nya Rencana Strategis Badan. Kepegawaian dan

Pengembangan Sunber Daya Manusia Kabupaten Ciamis Tchun 2019-2024 dapat

disusun.

Rencana Strategis Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sunber Daya

Manusia Kabupaten Ciamis memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pen心angunan dibidang kepegawaian dan pengembangan sunber daya

manusia sesual dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis yang disusun dengan

be重pedom pada Rencam Pemb紬♂重調}angka Menengah Daerah叩MD) 2019-

2024.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sunber Daya Manusia Kabupaten Cialhis ini didasarkan kebut血an yang benar-

benar dirasakan dalam proses pengelolaan kepegawaian yang mengacu pada

pen血gkat袖pe重ayan劃pub帳･ Deng劃keヰa ke重as d孤do'a, send duk皿gan s劃ua

pihak akhimya Rencana Strategis i正dapat tersusun dan sekaligus menjadi target

capai紬Bad孤Kepegawaim dan Pengemb紬gan Sumber Daya Manusia Kabupa屯n

Cia血s dalam menajala血an tugas pokok dan fungsinya.

Akhinya kami berharap seluruh program dan kegiatan serta target yang

telch ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciarris ini dapat diimplementasikan dalam

memberikan pelayanan yang prima di bidang kepegawaian dan pengembangan

sunber daya manusia, dan semoga segala upaya kami senantiasa mendapat ridho

da重i AⅡah SWT.

Cianris, 28 0ktober 2019

Kepala Badan Kepegawai紬dan Pengemb狐g紬

Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciarrus
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RAR I

PENDAHULUAN

1.1. Latar B_elakang

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusm dokunen

perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah

@eustra OPD) Tahun 2019-2024 yang memuat Visi, Misi tujuan Stategis,

kebijakan program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya, seeara lebih spesifik dan temkur serta dilengkapi dengan sasaran

y狐g h飢dak dicapai･

Re鵬tra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sunber Daya

Manusia 03KPSDM) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan dokunen

rencana resrfu daerah yang dipersyaratkan bagi pembangunan daerah dalan

jangka waktu 5 (lima) tahun sesual deligan masa kepeninpinan Bupati dan

Wakil Bupati terpi]ih dan merupakan suatu proses rumusan secara sistimatis

yang berkelanjutan dari serangkaian kegiatan berupa rencana mendasar dalan

kurun waktu 5 qima) tal`un yal`g menggambarkan Visi, Misi, Tujuan dan

Sas紬孤dengan mengg狐i l血豆k皿gan melakuk紬吐血agai an血isis劃駐遺憾

dan mengorganisir secara sistematis untuk dapat mermgkatkan akuntabilitas

dan kinelja dengan berorientasi pada pencapaian hasil.

Adap皿penyusun袖Rens億a Bad狐Kepegawai餌d狐Pengmbang紬

Sunber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ini

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (R町MD)

Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. KeselaraLsan antara Renstra BKISDM

dengan RE']MD Kabupaten Ciamis Tahun　2019-2024　diharapkan dapat

mewujudkan sinkronisasi, sinergi yang berkelanjutan dari perencanaan

pembang- jangka menengch daerah Tahun 2019-2024.

Selama kunn waktu lima tahun sebelurmya, langkch-langkch

pengembangan kepegawaian dii aksanakan dengan penyempumaan manajemen

bidang kepegawaian, penyusunan pedoman pelaksanaan manajemen dan diklat

kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan ad血histrasi kepegawaian,

pengawasan dan pengendalian, serta pembangunan system info-i



き
kepegawaian. Nanun trmyata berbagai upaya yang dilakukan diatas belun

mampu mewujudkan karakter ASN sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.

±ping itu adanya beberapa perubahan dan perkembangan

lingkungan strategis baik diluar lingkup kepegawaian, seperti arah kebijakan

nasional bidang kepegawaian, kondisi sosial politik pemerintahan dan derasnya

tuntutan masyarakat akan pelayanan aparatur yang baik, serta perkembangan.

teknologi informasi. Berhadapan dengan kondisi lingkmgan yang demjkian

nha dipandang perlu untuk segera mensikapinya melalui berbagai upaya

penciptaan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang mampu

meunjudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagainana diharapkan oleh

masyarakat.

Selanjutnya Renstra ini merupakan dasar penyusunan laporan

akuntabilitas instansi pemerintah mtuk diketahui keberhasilan atau kegagalan

dalan melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi

perkembangan dimasa yang akan datang.

1.2.しandas狐Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis BKPSDM Tahun 2019-

2024 ad血ah:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Penhatukan Daerah -

Daerch dalam Lingkungan Propillsi ]awa Barat (Berita Negara 1950);

2･ Und孤g - undang Nomo重工7 T心血2003 tenぬng K凱狐g劃Neg狐a;

3. Undang-undang Nomor 25 Tchun 2004, tentang Sistem Perencanaan

Pemb狐gun紬Nasion祉

4. Undang-undang Nomor 32 Talun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dud kali, terakhir dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004, ter.:ang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahuii 2004, tental.g Perimbangan Keuangan

Ant狐a Pemer血tah nsat dan Peme重心tah Da〇千ah;

6･ Und紬g - undang Nomor 17 T心血2007 tent袖g Re鵬am耽mb狐g皿劃

Jangka Panjang Nasiona] Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Aparatur sipil Negara
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 20cO, tentar,g Fomasi Pegawal

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 54 Tahun 2003;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, tentang Pengadaan Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2002;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil sebagai-a telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenalkan Pangkat Pegawai

Nege正Sip叫

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tchun 20cO tentang Pengangkatan

Pegawal Negeri Sipil dan ]abatan Struktural sebagainana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintal` Nomor 100 tal¥un 2000;

12. Peraturan Pemerintah N｡mor 101 Tahun 2000, tentang Pendidikan dan

Pela血an Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Pemerintah Nomor　9　Tahun　2cO3, tentang wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 63 Tchun 2009;

14. Peraturan Pemerintal` Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintch, Pemerintahan Daerah Hopiusi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota qembaran Negara Tahun 2007

Nomo重82);

15. Peraturan lJemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tchapan,Tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana

Pemb袖gunm Daerれ

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13　Tahun　2006, tentang

Pengelolaan Kouangan Daerah sebagai- telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Ncgeri Nomor 59 Talun 2007, tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteii Dalam Negeri Nomor 13　Tchm　2006　tentang

Pengelolaan Keuangan DaeI血;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor　54　Tchm　2010　tentang

pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 Tali-un 2008 tentang Tahapan,



Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana

Pemb狐♂m紬Daerれ

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008, tentang Uusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cia血s;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008, tentang

Organisasi Perangkat Daerah; sebagaimana telah diubch beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerch Kabupaten Ciarfus Nomor 25 Tchun 2013

tentang perubahan ke empat atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis

Nomor 17 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana

Pembangunan ]angka Panjang Daerah (R町PD) Kabupaten Cia血s Tahun

2009 - 2025;

21･ Pe富a種Ⅱan Dae重ah Kabupaten Ci狐is Nomo重13 Tah皿2019′ tent紬g

Rencana Pembangundn ]angka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten

Ciamis Tahun 2019- 2024;

22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2019, tentang Indikator F血elja

Utama Daerah dan Indikator Kinelja Utama Perangkat Daerah Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

23. Pera血重袖弔upa轟Ciamis Nomor謡で心血2008, ten岨ng Tugas, F皿gsi d紬

Tata Kerja Uusur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016, tentang

Pembentukan dan Susunan Peran永at Daerah;

25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tchun 2016, tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kelja Peran8kat Daerah;

26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 61 Tchun 2016, tentang TugaLs, Fungsi dan

Tata Kerja Unsur Orgahisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Stretegis BKFSDM Tchun

2014-2019 yaitu sebagai landasan operasional BKIEDM dalam meunjudkan

Profesional melalui penyelenggal`aan program dan kegiatan yang mampu

dicapai dalam kurun waktu 2019-2024 dengan memperhitungiv
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peluang, kendala yang ada serta mempertimbangkan isu-isu strategis yang

berkembang.

1.4. Si6置em債重〔a penulisan

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia (BK踏DM) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 secara garis besar

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab重　　Pmdahulum.

Bab ini bei‘isi htal. belakang penyusunan Reustra, handasan Hukum

penyusunan Reustra, Maksud dan Tujuan penyusunan Reustra, dan

Sistermtika Penulisan dokunen Reustra.

Bab暮〇･ G劃ba重an pelaya血Badan Kepegawai狐dan pengembang肌sumbe重

Daya Manusia (BK騰DM)･

Bab ini memual Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber daya

BK15DM, Kinerja Pelayanan BKISDM sampai saat ini, serta Tantangan

dan Peluang Pengemb紬gm Pelay劃孤BKおDM ke depan

Bab Ill. Permasalahan dan lsu-Isu Strategis BKPSDM

Bab ini memua=dentifikasi P-alahan Bdrdasarkan Tugas dan

Pungsi pelayanan BKPSDM, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati

dan wakil Bupati Ciamis, Tdaahan Rentsra BKD Provinsi, Reustra K/L

dan Penentuan Isu - Isu Strategis.

Bab rv. Tujuan dan Sasaran.

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Meneng血BKISDM

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat Strategi dan Arah Kebijakan BKlrsDM selama 5 qima)

tahun kedepan

Bab Vn. Rer.cana Program dan Kegiatan serta Per`.danaan.

Bab ini memuat Rencana Ptogram dan Kegiatan serta Pendanaan

selama 5 q.ima) tahun kedepam

Bab VⅢ. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Uusan.

Bab ini berisi ringkasan F血elja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BK重)SDM.
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Dab V重Ⅱ･ Penu血p

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan

dokunen Renstra BKPSDM disertai dengan hampan bahwa dokumen

ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 qu) tahm kedepan
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RAR重賞

GAMRARAN pE払yANAN BKpsDM

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Orgah癌si BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Smber Daya Manusia

Kabupaten cia血dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis

Nomor 8 Tchun 2016 tentang Peinbentukan dan Susunan perangkat Daeral` Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sunber Daya Manusia melaksanakan fung§i

penunjang Ur職n Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan

pelathan. Sesuai dengan P勤t- Bupati Nomor 36 Tchm 2016 tentang

Kedudukan, Tugas′ FungsL Sus- Orgarisasi dan Tata Kelja Perangkat Daerah

bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Ma叩sia

mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan penunjang urusm peme血tahan

bidang kepegrwaian serta pengrnhagan sunber daya mamsia.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Kepegawaian dan

Pengeinbangan sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis menyelenggarakan

乱れgsi ‥

a. Penyusunan kebijakan tekrds fungsi penunjang - bidang kepegawalan

serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang '叩san bidang

kepegawalan serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup

血gasnya;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksaman tugas dukungan tekrds

fungsi penunjang unsan bidang kqugawaian serta pendidikan dan

pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pembinaan tekrds penyelenggaLraan fungsi penunjang umsan bidang

kepegawalan. serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup

調gasnya;

e. Peldksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biipati terkait dengan tugas

dan血ngs血ya.

S削al dengan Pemturan Bupati G血is Nomor 61柵un 2016 tmtang

Tugas, Fun蹄i dan Tata K句a Ur��&v�譌6�6��&�F���ｶW�Vv�v�����F��



書
Pengembangan Sunber Daya Manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sunber Daya manusia merupakan usur pelaksana fungsi penunjang t-

pemerintahan bidang kepegawaian sera pendidikan daLn pela血an. Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Smber Daya manusia dipimpin oleh kepala

Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Badan

Kepegawaian dan Pengembangan S-her Daya Manusia Kabupaten Ciamis

cebagai山証ku章:

Kep血a寄ad劃

1･ Kep血a Badan Ke弼awai孤d袖膝皿gemb孤g紬S田上樹Daya M紬usia

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang

uiusm pemerintahan bifang kepegawaian certa pendidikan dan pelatihan;

2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia

dalm melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang

kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup

軸gasnya;

b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang umsan bidang

kepegawaian serta pendidikan dan pela血an sesual dengan lingkup

血gasnya;

c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis fungsi penunjang tmsan bidang kepegawaian serta pendidikan

dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d) Pembinaan tekrds penyelenggaraan fungsi penunjang uusan bidang

kepegawaian serta pendidikan dan pela血an sesuai dengan lingkup

血ga孤ya;

e) Pelaksanaan fungsi lain y-ang diberikan cleh Bupati terkait dengan tugas

d劃f血gs九ya.

Seheta轟5 Radan

1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di ’Dawah dan bertanggung

jawab kepada Kep血a Bad肌



2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggaran koordinasi perencanaan dan

progran Badan, pen8kajian perencanam dan program, serta pengelolaan

keuangan, kepegawaian dan. umun.

3) Sekretariat dalan nelaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan pengkajian dan kcordinasi perencanaan, program keja

Bad劃;

b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;

c. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan

infomasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinelja badan;

d. penyelenggaraan pengelolaan ad血ustrasi keuangan;

e. penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;

f. penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;

9. penyelenggaraan pengelolaan aset/ barang n血ik daerah;

h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;

i. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

j. penyelenggaraan pengelolaLan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

k. penyelenggaraan penyusumn bahan rancangan pendokunentasian

perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan

hubungan mnyarakat;

1. penyelenggaraan pengdolaan uskah dinas dan kearsipaLn;

m penyelenggaraan kcordinasi dengan unit kelja terkait;

n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

o. pelaksaman fungsi lain yang diberikan oleh pinpirm terkait dengan

tugas dan fungsinya.

§ub Ra辱劃Pe重enぐana劃

1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Hagian berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Sekre地s;

2) Su’D Bagian Perencaman mempun`yal tugas penyiapan dan kcordinasi

penytis- perencanaan, prograLm dan info-i serta penatalaksanaan

hubungm maeyarakat di lingkungan Badan;
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3) Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanin tugasnya menyelenggarakan

血ngsi;

a. pelaks- koordinasi dan penyusunan perencanan dan prog:am kerja

Badan;

b. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan

kebijakan, program, dan kegiatan;

c. penyiapan, pengunpulan, penyusunan, dan analisis hahan rencana

狐8ga重an;

d. pengunpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan

program, kegiatan, dan anggaran;

e. pelaksaman evaluasi dan pelaporan kinelja, program, kegiatan, dan

anggaran;

f. pelaksanaan kegiatan keh-an dan keprotokolan meliputi

pelaksanaan publikasi, dokunentasi, urusan pemberitaan, hubungan

me址a′ dan hub皿gm紬ぬr lembaga;

9. pelakeaman koordinasi dengan unit kelja terkait;

h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

i. pelaks- fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan

血gas dan f血統血ya･

§ub Ba辱狐Keu紬g狐

1) Subぬgiv Keuangan dipinpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan

kourdinasi penyelenggaraan tmsm keuangan dan pengel｡laan aset/ barang

n血k daerah di lingkmgan Badan.

3) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan

fungsi:

a. pelaksanaan penyu卿nan balan dan penyiapan anggarm Badan;

b. pekksanaan pengadn血strasian dan pembukuan keuangan Badan,.

c. pelaksaman perbendaharaan. keuangan;

d. peねk- penyiapan bahan pembinaan adndnistrasi keuangan;
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e. pdaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung

櫨adan dan UPI;

f. pelaksanaan verifikasi keuangan;

9. pelaksanaan akuntausi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban

kouangan;

h. pelaksanaan daLn kcordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan

adrninistrasi keuangan;

i. penyusunan laporan pertanggun由awaban pengelolaan keuangan;

j. pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Badan;

k. pelaksanam koordinasi dengan unit kelja terkalt;

I. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

m. pelahaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkalt dengan

血gas dan血ngs血ya･

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Sub Bagian Umun dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawalan dan dukungan

admildstrasi umum yang menjadi tanggung jawab Badan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawalan dalam melaksanakan tugasnya

nenyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir,

kes句ahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan adn血etrasi

kepegawalan laimya;

b. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaaLn,

ketatalaksanam dan rumah tangga;

c. pelaksaman administrasi, dokunentasi peraturan pemndang-undangan,

kearsipan dan pexpustakaan;

d. pengelolaan perlengkapan Badan;

e. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta

k- kantor;
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f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan pra甜ana,

pengurusan rumah tanggr, pemermaan/ perawatan lingkungan kantor,

kendaraan dan asset laimya serta ketertiban, keindahan dan keamanan

kantor;

9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Rid劃g Pengada劃′ Pemb凹hend紬dan lnfomasi Kepegawai狐

1) Bidmg pengadaan′ Pem脆血孤血n d袖山o恥i K曾egawai紬出p血p血

oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badm.

2) Bidang pengadaan, Pemberhentian dan lnfomasi Kepegawalan

mempunyai tugas fasilitasi pengembangan dan penyelenggaraan

pengadaan, pemberhentian pegawai, sistem infomasi kepegawaian,

pengolahan data dan dokunen kepegawaian, penyajian, pelayanan

informsi kepegawaian serta fashitasi profesi ASN.

3) Bidang pengadaan, Pemberhentian dan Infomasi Kepegawalan dalan

melaksanakaLn tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. perunusan dan mengkoordinasikan kebijakan pengadaan,

pemberhentian, peusiun dan infomasi kepegawaian;

b. penyusunan rencana kebutuhan, jeris dan jundal` jabatan untuk

peぬksaman pengadaan;

c. penyelenggaraan pengadaan pNs dan pppK;

d. pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian pegawai;

e. pelaksanaan verifikasi dokunen ad血ustrasi pemberhentian dan

pensiun;

f. pelaksanaan verifikasi database infomasi kepegawaian;

9. fasflitasi lembaga profesi ASN体oRPRI dan lembaga profesi ASN

Iai重mya);

h. pelaksanam koordinasi dengan unit kelja terkait;

i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

励め権門紺地章重めPerggiv押S陶枕γD切MJ調sdr K加西肋Cめ透



j. pelaksaman fmgsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pengadaan dan Pemherhentian

1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian dipimpin oleh Kepafa Sub

Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pengadam, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian.

2) Sub Bidang PengadaaLn dan Pemberhentian mempunyai tugas

melaksanakan pengunpulan, penyajian daLn pengolahan data, dan

pelayanan infomasi data kepegawaian, penyimpaLnan dan pemeliharaan

dan pengelompokkan data base pegawai, pencetakan dan penggandaan

dokunen kepegawaian serta merencanakan dan memfasilitasi kelembagaan

profesl ASN.

3) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian dalam melaksanakan tugasnya

耽nyelengga重akan血ngsi ‥

a. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan ASN;

b. pelaksanaan pembuatan daftar penjagaan peusiun;

c. pelaksanaan verifikasi dokunen usulan pemberhentian dan pensiun;

d. menproses dokumen pemberhentian dan pension;

e. penyusunan fomsi ASN setiap tahun anggarar.;

f. fasilitasi pelaksanaan pengambilan sunpal` Pegawai Negeri Sipil;

9. pengangkatan uns menjadi PNS;

h. fas!ilitasi Kartu Isteri, Kartu Suami, dan Kartu Pegawai;

i. pelak- evaluasi dan pe!aporan pengadaan, pemberhentian dan

Penslm;

j. pelakenaan koordinasi dengan utt kelja terkait;

k. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

1. pelaks紬man fungsi lam yang diberikan oieh pimpinan terkait dengan

血gas d細心n群山ya.

Sub Bidang Data, Ir血ormasi dan Fasilitasi Prcfesi ASN

1) Sub Bidang Data, Infomasi dan Fasilitasi profesi ASN dipimpin oleh Kepala

S心Bid狐g berada di bawah da巾吐血ngg皿g jawab kepada Kep血a Bidang

Pengadaan, Pemberhentian dan lnformasi



2) Sub Bidang Data, Info-i dan Fas址tasi Ptofesi ASN mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan formasi dan pengadaan

pegawai, penyiapan bahan penetapan pembe血entian dan pemberian

pe購iun bagi PNS Daerah.

3) Sub Bidang Data, IIifomasi dan Fas組itasi profesi ASN dalam melaksanakan

tugasnya menyelenggardr fungsi:

a. perencanaan dan pelal-an pengen心angan dan penyelenggaraan

sistem informasi kepegawaian;

b. pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pemeliharaan ffle tata

naskah pegawai;

c. pelaksanaan pengolahan data dan dokumentasi bidang kepegawalan;

d. penyusunan dan pelaks-an penyajian, pelayanan data dan sistem

irformasi kepegawaian;

e. pelaksanaan evaluasj sistem informasi kepegawaian;

f. penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan;

9. fasilitasi pembuatan KPE (Kartu Pegawai Elektronik);

h. perencanaan dan pelakeanaan fasilitasi kelembagaan profesi ASN q(orps

Pegawai Republik Indonesia dan lembaga profesi ASN laimya);

i. pengelolaan administrasi　--, kepegawaian dan kegiatan

koorg狐isasi劃血tuk mmduk皿g血gas dan血ngsi宣embaga prof鎧i

ASN;

j. pengcordinasian tata hubungan kerja di setiap jenjang kepenguusan;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan data, IIifomasi dan

fas址ぬsi P重ofesi ASN;

1. pelaksanaan koordmasi dengan unit kerja terkait;

m penyus皿狐laporan kegiat狐血bidmg血8asnya; dan

n. pelakear.aan fungsi lain yang dilbe- rikan oleh pimpinan terkait dengan

血g貧s dan f皿鯵血yd･

Bidang Pengembangan Karier, Mutasi dan Kepangkalan

1) Bidang Pengembangan Karier, Mutasi da_n Kepangkatan dipimpin oleh

Kep血a Bidang berada di bawah dan鵬rt劃gg皿g jawab kepada Kepala

Bad劃.
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2) Bidang Pengembangan Karier, Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan pengembangan karier, pertimbangan teknis

mengenal mutasi pegawai, serta penyiapan bahan penetapan kenaikan

pangkat･

3) Bidang Pengembangan Karier, Mutasi dan Kepangkatan dalam

melaksanakan tugaenya menyelenggarakan fungsi:

a. pe-usan kebijakan pengembangan karier, mutasi dan kepangkatan;

b. penyelenggaraan proses pengembangan karier, mutasi dan kepan8katan;

c. pengoordinasian pelaks-　pengembangan karier, mutasi dan

kep袖g血t劃,

d. pelaksanaan verifikasi doktmen pengembangan karier, mutasi dan

kep紬gkatm;

e. pelaksanaan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengembangan

k祉ie重, mutasi dan kep劃gぬt劃;

f. pengoordinasian dan kerjasana pelaksanaan seleksi jabatan;

9. pelakeanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

i. pelaksaman fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkalt dengan

血gas d狐f皿gs血ya･

Sub Bidang Pengembang劃K祉ie重dan Muta§i

1) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Mutasi dipinpin oleh Kepala Sub

Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada- Kepala Bidang

Pengembangan Karier, Mutasi dan Kepangkatan.

2) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Mutasi memounyai tugas

melaksanakan fashitasi pengembangan karier pegawai, penyiapan bahan

pertimbangan tekds mutasi pegawai dan penyu sunan mutasi jabatan.

3) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Mutasi dalan melaksanakan

tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan pedomaLn pola pengembangan karier;

b. pelaksanaan analisis dan memverifikasi berkas usulan promosi;

c. pelak- admr血etrasi per.empatan dari dan dalam jabatan pegawai

berda銅賞kan klasifikasi jabatan;
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d. pelaksanaan adndstrasi penberhentian dan pembebasan dari j abain;

e. pelaksanaan fas組itasi perpindahan Pegawal Negeri SipH masuk dan

kdu紬dae重ah Kabupa健n Ci孤高s;

f. fasilitasi pelaksanaan seleksi jabatan;

9. fasilitasi pelantikan dalan jabatan;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kegiatan pengembangan karier dan

mutasi;

i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkalt;

j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

k. pelaksanaan fmgsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan

血gas d紬f血gsi重va･

Sub Bid紬g Kep狐g血書劃

1) Sub Bidang Kepangkatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan

Karier, Mutasi dan Kepangkatan.

2) Sub Bidang Kepangkatan mempunyal tugas me]aksanakan fasilitasi

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, peninjauan nasa kerja pegawai

serta fasHitasi Ujian Dinas dan Ujian penyesuaialr` kenaikan pangkat.

3) Sub Bidang Kepangkatan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan

血ngsi:

a. perencanaan proses kenaikan pangkat;

b. pembuatan daftar pe巾agaan kenaikan pangkat;

c. pelaksanaan. verifikasi dohmen kenaikan pangkat;

d. pengusulan berkas kemaikan pangkat;

e. penyusunan Draft Keputusan Kenaikan Pangkat;

f. memproses Kenaikan Gaji Eckala;

9. memproses permiauan nasa kerja pegawai;

h. fditasi Tin Penilaian Ancka Kredit jabatam fungsional;

i. fasilitasi ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;

j. pelaksanaan evaluasi dan. melaporkan hasil kegiatan kenaikan pangkat;

k. pelaksanaan koordiusi dengan unit kelja terkalt;

1. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan



き
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

1) Bidang pengembangan Kompeteusi Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

2) Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai tugas

melaksanakan merencanakan, melaksanakan dan evaluasi pengembangan

kompete購i aparatur serta sertifikasi kompetensi.

3) Bidang Pengembangan. Kompeteusi Aparatur dalam melaksanakan

tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan pengembangan kompetensi;

b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi;

c. perencaLnaan kebutuhan ser｡fikasi kompeteusi;

d. fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompeteusi;

e. pengoordinasian dan kerjasam pelaksanaan pengembangan kompeteusi

dan sertifikasi kompeteusi;

f. pelaksaman evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan

kompetensi dan sertifikasi kompeteusi;

9. pelaksanaan kcordinasi dengan unit kelja terkait;

h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

i. pefaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan

廿lgas dan血ngs血ya.

Sub Rid劃g耽nge血b袖g孤Kompelensi M狐aje心血d孤Se競娩kasi

1) Sub Bidang pengembangan Kompeteusi Manajerial dan se轟fikasi dipimpin

oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Pengembangan Kompeteusi- Aparatur.

2) Sub Bidang Pengembangan Kompeteusi Manajerial dan Sertifikasi

mempunyal tugas merencanakan, melaksanakan dan evaluasi

pengembangan kompetensi manajerial dan sertifikasi aparatur.

3) Sub Bidal`g Pengembangan Kompeteusi Manajerial dan Sertifikasi dalam

melaksamkan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunaTi rencana pengmbangan kompete鵬i manajenal,.

弛め的螺mha血P鋤ggivg耽S鳳嘉r D叩~ Kdy伽Qq蘭s
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b. pelaksanaaLn aLnalisis metode yaLng akan digunakan dalam pengembangan

kompetersi manajerial;

c. pengoordinasian dan keljaLs- pelaksanaan pengembangan kompetensi

manajerial;

d. pealaksanam inventarisasi dan pengualan data calon peserta

pengembangan kompetusi ~jerial,.

e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengembangan kompeteusi manajerial;

f. pengusulan peserta sertifikasi sesuai bidang keahlian;

9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan has組kegiatan pengembangan

kom坤鵬i脚aje正直

h. pelaksanaan koordinasi dengan urrit kelja terkait;

i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial

1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Tekrds dan Sosial dipinpin oleh

Kepala Sub Bidang berada di bawch dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bid袖g耽ngemb狐g劃Kom坤鴫i Apa輸血.

2) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial mempunyai

fugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan

kompeteusi teknis dan sosial.

3) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial dalam

melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencam pengembangan kompeteusi tekhis dan sosial;

b. pelaksanaan analisis metnde yang akan digunakan dalam pengembangan

kompetensi te血is dan sosi祉

c. pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan pengembangan kompetensi

teknis dan sosial;

d. pel鉦''csanaan inventarisasi dan pengusulan data calon peserta

pengembangan kompeteusi teknis dan sosial;

e. pelaksarm fasilitasi kegiatan pengembangan kompete唯i tekr壷dan

sosial;



f. memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan;

9. pehke- evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengembangan

kompetensi teknis dan sosial;

h. pelaksanaan koordinasi dengan unit.keヰa terkait,.

i. penyusman laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkalt dengan

tugas dan fungsinya.

Bidang Penilalan rmerja dan Pembinaan Disiplin Aparatur

1) Bidang Penilalan Kineja dan Pembinaan Disiplin Aparatur dipimpin oleh

Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bad紬.

2) Bidang Penilaian F血erja dan Pembinaan Disiplin Aparatur mempunyai

tugas melaksanakan penilaian dan evaluasi kinelja aparatur, bina mental

dan disiplin pegawai.

3) Bidang Penilaian Kinerja dan Pembinaan Disiplin Aparatur dalam

melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan penilaian kinelja dan penghargaan;

b. perencanaan pelaksanaan kegiatan pe軸ai kinelja dan penghargaan;

c. pengcordinasian kegiatan pehilaian kinelja;

d. pelaksanaan evaluasi hasil penilaian kinerja;

e. pelaksanaan verifikasi usulan pemberian penghargaan;

f. pengcordinasian usulan pemberian penghargaan;

9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penilaian kineja dan penghargaan;

h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkalt;

i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

j. pelaksanaar. fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan

tugas dan fungsii-iyau

Sub Bidang Penilalan Kinerja Aparamr

1) Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dipimpin oleh Kepala Sub Bidang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Per血alan

Kinelja dan Pembinaan Disiplin Aparatur.



2) Sub Bidang Penilaian F血erja Aparatur mempunyai tugas fasilitasi

pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinelja aparatur.

3) Sub Bidang Penilaian Kineja Aparatur dalam melaksanakan tugasnya

menyelenggarakan fmgsi:

a. perencaLman dan pelaksanam penilaian dan evalusi kineja apamtur;

b･ pembuatan informasi terkait indikator penilaian kine暮ya aparatur;

c. pelaksmaan analisis has組penilaian kineja apatur;

d. fas並tasi outi ASN;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil penilaian kineja aparatur;

f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

9. penyusunan iaporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan

血gas d劃血ngs血ya･

Sub櫨id狐g Pembina袖Disiplin Ap狐atⅢ

1) Sub Bidang Pembinaan Disiplin Aparatur dipimpin oleh Kepala Sub Bidang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penilaian

Kinerja dan Pembinaan Disiplin Aparatur.

2) Sub Bidang Pembinaan Disiplin Aparatur mempunyal tugas melaksanakan

pengawaLsm dan pembiman serta disiplin pegawai.

3) Sub Bidang Pembinaan Disiplin Aparatur dalam melaksanakan tugasnya

menyelenggarakan fungsi:

a. p-canaan dan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;

b. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan disiplin ASN;

c. penyusunan dan pelaksanaan proses usulan pemberian pens.iargaan;

d. fasilitasi pelatsanaan pros鎧penetapan pemberhentian semental.a dari

jabatan negeri bagi semua PNS;

e. penyiapan bahan penetapan pemberhentian sementara dan/a_tau

rehab種itasi dan/ atau pemberhentian secara definitif bagi PNS;

f. pengawasan dan pengendahi atas pelaksanaan peraturan disiplin ASN.

9. pembinaan dan penanganan administrasi izin/keterangan percel`alan

serta izin perkawinan kedua dan sctemsnya bagi Pegawai Negeri Sipi!;

h. fasilitasi jaminan keeelakaan kelja dan jan± kematian;



i. pelaksanaan evalusi dan pelaporan hasil kegiatan disiplin dan

画gaa叫

j. pelaksaman kcordinasi dengan ult kerja terkalt;

k. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

I. pelakeanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan

血gas d劃血野心ya･

KE獲OM調K IA膿ATAN剛∫NGs宣oNAL

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

fungsi pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2) Kelompok |abatan Fungsional terdiri dari sJundah tenaga fungsional yang

diafur dan ditetapkan berdas敬kan ketentuan peraturan perundang-

皿d-g孤･

3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang

ditunjuk serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan

Sa血袖のganisasi Perangka書Dae重ah

4) Jundah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis

ke血t心狐d紬beb孤ke垂

5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkar. ketentuan

peraturan permdang-mdangan.
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GOしONGAN 剌dUMしAH 

IV 韮� 
C ���

8 �"�

A 迭�

JUMLAH 唐�

Ill 韮�18 
C 澱�

鯵 途�

A 迭�

JUMLAH �3b�

il 韮�1 
C ���

寄 澱�

A ���

JUMしAH 湯�

I 韮�2 
C ��

弔 ���

A 白�

丁UMしAH �2�

}uMしAH調TAL 鉄b�

Ba血n Kc購棚ぬめPcngど7加競g額5励めDず-畑u叫rn C肋o



雪

No 彦匁G'E�V襷芳霧���Jum重ah 

1 �32�1 

2 �3"�15 

3 �6ﾂ�23 

4 妊秒�2 

5 妊�R�1 

6 �4ﾅD��9 

7 �8�ｸ�ｳｩ)･��3 

8 �4B�2 

丁umlah 鉄b�

Be冒dasarkm komposisi pegawai d址ngkung紬　櫨K踏DM

Kabupaten Ciamis di dominasi lulusan SI sebanyck 23　orang

kemudian diikuti血gkat pendidikan S2 sebanyak 15 orang dari

seluruh pegawai BKPSDM.

c･ Susunm Kepegawaian menuⅢt usia (tahun)

No 彦夜�ｶ�ﾅW6���Jumlah 

1 ��蔦#R�1 

2 �#bﾓ3��1 

3 �3�ﾓ3R�8 

4 �3bﾓC��13 

5 鼎�ﾓCR�14 

6 鼎bﾓS��8 

7 鉄�ﾓSR�9 

8 鉄bﾓc��2 

Jumlah 鉄b�



曹
d. Susunan Kepegawaian menumt Jabatan

No 幡�&��ｦ2�E§d 儖n 價u血lah 

量IR ��ｨ�ｨ�､��重ⅡR 舶d��

1 �9�7VｷGX����1 ���4 ����16 

2 波V誣6柳霾ﾂ�FXﾘﾆV蹠R�0 ���0 ���13 

3 波V誣6柳隕ﾕVﾖﾒ�0 ���0 ���27 

Ju血重ah ���1 釘�10 鉄b�

No 疲�ﾖ��6X��しuas〃u皿lah 

1 �)Jyw�葷�荵-ｷF�DHﾈﾆ�2�1unit 

2 �&���ｧV����7&�e�Hｦ6�B�1unit 

3 噺V襷�&�-ｵ&��B�7unit 

4 噺V襷�&���&��"�16u重電t 

5 ��2�36u重竜t 

6 派蒭ﾈﾈｧ�6�(ﾈﾆWB�22unit 

7 �66�&ﾖW"�1unit 

8 彦VﾆW��Hｦ4f���1Set 

9 犯V�&�&��27uhit 

10 塙W6�6�6R�6���6set 

11 ��W'6��ﾄ6��WFW"�40buah 

12 犯��F����V&�ｲ�27bua書l 

1? 彦�&ﾆWB�4bua宣l 

14 末蹤X��24buah 

15 磐Vｦ�&���B�1se書 

16 塙Yf�6�&���B�36血ah 

17 彦VﾆWf�6��8buah 

18 �6W'fW"�3set 

19 磐W6夜)ｦ夢�5buah 

20 彦Vﾗ��H墮GW&�8��ﾈﾆHｦ6�B�24unit 

21 亂f詛�*躙2�4unit 

22 ��ﾆ��7GVF薬�1set 

23 磐W6也�V誚�6��FV'R�1u重心t 

24 磐Vｦ�ｶW&���31buah 

25 磐W8�'���vﾗ�WB�2uni書 



2.3.脆uer]’a pelayamn BKPSDM

Selama periode Tahun 2014-2019 BKPSDM telah menyelenggarakan

beberapa program dan kegiatan guna menunjang pencapaian Visi dan Misi

BK踏DM. Capaian kinerja pelayanaLn BKISDM berdasarkan realisasi capaian

kinelja, indikator sasaran selama kurun waktu 2014-2019 dapat dilihat

selengkapnya pada Tabel dibawah ini.

Tabel. Tingkat capaian Kinerja BKrsDM Tahun 2014-2019

N(〕 末竏�ﾄu$�ﾒ�KEG重ATAN 粕腑閥�B��ﾕ"� �4���A重AN 鍔$｢�A ��20重4 倅｣R�2皿6 �#��r�2018 �#����よB�Hﾘﾂ��偬B�

1 ��$�$�ﾒ�1.PindahTugas 肌Xﾈﾈ�*妹��7��誡�363 ��o��1.458 ���"�68 ��"�3#r�

照▲SIりすAS宣 ���2�pindchtugas 

P叩AHI rnA TUGAs州s 佩��V誚Vﾆ��-ｲ�lu血心hPNSyang �3#b�385 鼎S��487 亡3��

PensiunPegawai 蒙Xuh蓼ﾍﾆ蒙�4ｲ�*ﾖ雄-ﾂ�

2 ��$�ﾘB� �ｶ����7G'Vｸｽ�&�ﾂ�41 217 516 ��#R�45 �3r�24 迭�

P最ND事DⅡ(AN KEDNASAN ��V讎V誚��ﾆ没���yangmen*uti D批~ 

S置mktu重al ��npr8prgan �284 80 �#�2�3�B�127 ��s2�C��

TugasdanFungsi baglPNSD 密X葷ﾆ����7��誡�+(僻���;TIyf�B��W(ﾈﾂ7F���ｶ�ﾞ譁F���ﾒ�ﾖF�ｷ6�ﾖｶ�蹠Vv�2�

potokrfufungsi Jum重ahapam億r同種 

TugasdanFungsi 乃�7��誚ﾖV誚鵡WF��

bagiNonPNSD ��ﾗG�V譁誚ｷF���ｹyh枅F�ﾈｦ2�ﾙ6hﾈﾇ6�ﾖｶ�蹠Vv�2�

4.DiklatMamjerial ���6ｶG(ﾈﾆ諍-��ﾇVﾖﾆ��9�踐��ｸﾖ&�ﾆ�6Vｶ�⊥�誡�ﾖV諍yhﾈﾄF霧ﾆ�B�&���

3 蒙�ﾘB�1.PenyusumnTe血ksamya �2.307 ��ｨ�ﾉ�b�2.938 免���1.090 鼎s��

PEMIINAAN DAN �&YEﾆ��"�penyusunanrmcarm 

PENGEM膿AN ��Vﾖ&匁��荼�&fW"���2�pengrmbangan karierENS ��ピr���2.950 1 �"纉ヲ�2.651 1 ��隸｢�745 i 

CAN ��′umlahPNSyang 

APARAm ��Fﾖ匁�7G&�6��ｶV��霧����mikpang,櫓t 

ungLal Oめma瞳s 3･Pemba巾g脚/｢e 菱ｬｧ6VF��逍��劔1 

ngrmbangan Kepegrwam Daerah 夫V'6友R�

4.Hoses 貯68�&���7W7��誡�18 1 ��B���11 ��2��2�11 ���

penanganan k~kasus 友W'F�誚�謦�

1繋Funggafwar !5P如un 彦覃ﾌvvv�&������



NO ��$�$�ﾒ�KEG血TAN 偖ﾈ�･"� ��CAP- 蛤uVﾄU"�JA 舒ﾈ畔���
2m4 �#��R�20重6 �#��r�2018 �#����ｹ襭�I�2���ｲ�

b紬血 penydenggalaan �6FVｷ6��Fﾖ匁�7G&�6��ﾖ)'W(ﾏｹ+(錻頷唳�ﾂ�4 82 77 2 505 1 63 324 19 2 �"�sR�SR�3r�"�cコ���#R�#�B��r�R�3���2竏ub��s"�2 86 52 2 1.暇 1 54 503 35 1 289 3.(東調 ｡2i �2�sB�S��"���r�2 59 50 1 189 鉄��#"��ヲ�ビ�b�+S�o��R��ﾄ����

p-praja IPDN 末葢�

6.Pelan臼kan 仗�ﾖﾆ�ﾆ��Vﾆ�ｳぴ�

Jahatm ��ﾈﾈﾈﾈﾆ逖ｦ6r�&��7Xﾆﾈﾈﾉnw��

7.Pelaksamanujian 彦問��ﾇVﾘﾈﾆ���7侘��

DilrasdanUjian 蒙ﾖv枚F遊岬����
Penyesuaian 認儲6F�薹岬����

Ijazah ��V逍W7V�ｦﾖﾆｦ�ｦ���

8.Pemberianljin 勉Vﾖﾆ�ﾆ���4G��誡�

叩erajanhgi 蒙ﾘﾈﾇ��Fｸｦ2�

PNSD di血1gk皿g劃 �&Vｶ�F�6�%�b��Rﾒ�

Pem血bCi劃is 9･Moniめr正gdan 迫Xﾈﾉ�6�ﾗ丿6r�

Evaluasj 芳匁��7F�&匁r�

Pehksana釦Apel ��F�ﾖ��Vﾂ�

10.Pengunpulan Da屯homasi 白ﾗ��F�F��冶ﾈﾂﾒ�

ataupendataaTi 辧'v�ﾈﾂ�

n.Pengadaan �)ｨ/��wd沫V����

pegawai 杷�,ﾆ��6���2�

1之･咄ya剛 肌Vﾘ�ﾆ�渥Gv�｢�剴�c����CB�����32�2����2�#SR����324 1 62 9 1 128 3.(in 13 

Adh血istrasi 蘭�諄ﾆﾇ&f�6免友�6��

Kesqahteraan 倆F�侘����

Pegawal 霧W�Y�Gv�ﾆ�ﾗ���

13.FoHnasims 認宙ﾈﾈｮ�&贍逍��9+$f����

14･M〇九ilomgd劃 ���2�ﾇVﾖ�F�V觀��

Ev血uasi pelcks- 磐�;��

dislplinAparatur pemerintal¥ 15.Penbe血u 密Vﾙ�6���7��誡�

pengivgaanbagi 蒙W&ﾖ蒙�7'G���
PNSy弧g 免�籔ｷ��6�G���

berpres岨si ��&W9Ixｧ･%B�

16.Peat- 畑uf頽H*���7��誡�

bantu劃.tugas 蒙V襷���Fｶ���

belajardanikatan �&��+&�霾ﾆw'2�

dmas 俑6�"�ｶ�F���

D江田s |unhah’batah 

血 岬��Jata事lpimpman Tings, ��ﾗ�ﾈﾉ���Vﾂ���踟FVﾃ��6��

18.Pengelolaanljin 肌Xﾈﾆﾆ�渥Gv���

BelajaldanTugas 映1" 蘭�諍=I67F�6�%�b�

aJaJ �&Vﾈ昱fF�ﾅﾗGVv�2�

19.Penat乙訓dan 友GTｦ�"�)ｧX葷ﾆ����｢�劔��縱���

Pengelolaan 亊Gv�蘭�"誚F邑��

Sis瞭mTa(a 芳�/���F�F��

NaskahPegrwai ASN 匁�霧���

20.P印gelolaan 肌Vﾘ����G丿6r�



NO ��$�$�ﾒ�KEGIATAN �hu妊閥�Bｖ��CAPA重AN 剩ｹ>(*膓&��A 2m4 �(�ｲ��R�2016 �#��r�2018 �&ﾓ��よB�問��白�

PemwaranDiklat 亶&F�ﾖ)4問�8.600 ��"�12 ��"�#R�"�����12 澱�S�R�����

damBeasiswa 末��ﾗ&ﾗFF���

ロa由PNSD 21.Pengenbangan �&V�6�7v��ｨuf貳���

M蘭ia鵬血asi �fxｦ2�ﾖ�&ﾆf��

Data Kepegawaian 仄8.ｦ����F�ﾈ檍�'v�丿2��#R�#��る:ﾙ8ﾂ��26 108 8.600 �25 400 7う〔I 

22.Upda血gdan 苧Vﾖﾆ���tase 

Pengolahar¥Data 芳�f��Vv�v�蘭�誡�

base Kepegawarm 佇ﾉ(i�&鞴ﾒ�8�ﾕｵ�Tr�

melalulaplikasi SIMPEG 23.Penbinaan 肌Xﾈﾄ��渥Ev���

MmtaldanK∝Ie 蘭�誚F�&匁wVﾒ�

E瞳k寄agiPNSDdi し山gk皿8狐 Pm血bc.' 蒙X��譁譏uV��ﾈｼｦ�"�枌�

elanl】S ��ﾇXuc�+6���2�

囲yang 
PNSF調gsioml 亅Vﾘ�ﾏU��ｲﾖ逍���193 193 鼎���C���616 el6 

Ju劃心h州sy狐g 

Ke甲Pegawai 友W&f�6這F�6��V譁ﾆ�&ﾒ��ﾖ霧Y�ﾇg���

26･Pengelolaancu纏 畑uf��6���7侘��

ASN 仄3ﾙ+�6ﾗF�6��W"ﾖ昧����

p噴豆k申anya ーu血血hdoku皿m 

Pe血poranHas組 昧�9��VﾇV�6��

Pe軸aianK血epa 侘FﾙXV觜9���

Apa皿同工 ��L以ﾂ�

28.Pengrlolaan 諒ﾈﾇF���ﾆ�'F燃ﾒ� �� �� ��

Sis世mE-K血eヰa 噺偬H昱��繧�F匁wV襷���F霧Vﾖ�&gR�

29.UjiKompeteusi 肌Vﾖ��T逍�誡� �� �� 都s"�

danSertifikasi 佇ﾆF�ｷ6���ｶ�躔ｦ�����{Fﾗ6��

30.Pembi- 良Vﾖﾆ���W6W'F�� �� �� �����
DisiplinAparatur ��G(ﾈﾆﾖﾖFｧ6��ﾆ問��ｺ蓬ﾈﾈﾝx.｢�ﾘ�亜�u｢��&���

4. ��V譁誚ｶ�Fﾒ� ��ﾇXﾈﾆﾆ��9nX�57��誡�32 鉄��� ���r� 亦�

Kapa瓦taB ��F�ｷV����mm罰ⅢせD此Iat 

Sunher心ya apa調同調 秤D荐�*�+問�Prajabatan 

2.4. Tantangan dan pel.|ang pengembangan pelayanan BKPSDM

2.4.1. TantangaLn Pengembangan Pelayanan BREDM

Tantangan Pengembangan Pelayanan RK騒DM, di era 8lobalisasi

dimana aparatur merupakan aset guna meunjudkan pembangunan yang

berkelanjutan, serta dengan diteぬpkamya Undang - undang Nomor 5



e
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana Undang - undang ini

mengemban misi men血dahkan Aparatur Sipil Negara dari zona nyanan

ke zona kompe｡si menjadikan merubah paradigrm dan mind set dimana

aparatur sipfl negara yang tadinya berleha - leha menjadi aparatur yang

berkompe｡si dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dan setelal` terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negal.a

dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti oleh

PerahⅢ紬Kepala BKN Nomor 8鴫宣i皿2飢9, d立nana s心血sa血dimensi

terbesar penilalan Indek Ptofesionalitas ASN seb閲r 40 persen adalah

dimensi kompeteusi, maka tantangan pelayaLnan BK騰DM adalah sebagai

be轟ku章:

1. Terbatasnya sarana dan prarmana Diklat terutaLm Asrana Peserta dan

Ruang Kelas.

2. Terbatasnya penyelenggaraan Diklat Pengembangan Kompeteusi

Tek正s, hal tersebut disebabkan karena terbatasnya anggaran.

3. Masih adanya SKPD yang menerbitkan surat ijin cuti yang bukan

kewemg劃ya･

4. Masih kurangnya ke鎗daran pegawai dalam penerapan Peraturan

Disipl血Pegawai〃

5. Masih tingginya tingkat pelceraian PNS.

6. Penempatan pegawai belun proporsional disetiap SKPD.

7. Ketentuan moratorium pengadaan erNS yang menyebabkan

ketim|`angan kebutuhan pegawai dengan pegawal yang ada.

8. Sering terjadinya keterla血atan dan kekurangan pengusulan berkas

kelengkapan untuk pensiun dan penerima penghargaan Satya hacana

Karya Satya oleh SKPD sehingga menyebabkan teljadiny-a

keteriambatan penerbitan keputusan pensiun dan penchargaar. Satya

hr.cana Karya Satya.

9. Penerbitan Karis/Ka購u dan Karpeg d組akukan oleh Kantor Regional

BKN sehingga seringkali memerlukan waktu yang relatif lama daiam



e
penerbitamya, namun banyak PNS yang mengin*aLn penyelesaian
secepa血ya･

10. Btlun adanya Standar Opasional yang jelas tentang pelayanan

kepegawa王紬･

11. Tidak tersedianya server beerta perangkatnya dalan mendukung

penggunaan aplikasi Simpeg.

12. Data pegawal masih banyak kekurangan baik dalan pelaksanaan

proses rekonsiliasi data.

13. Website BFesDM belum digunakan secal.a maksinal dikarenakan

masih banyak PNS yang belun mengetalTui keberadaan website iri

sebagai media informasi kepegawaian

14. Masih teljadi kesulitan dalam memperolch data PNS yang valid

berdasarkan jabatan dan unit kelja terkecil untuk jabatan fungsional

mum.

2･4･2･ Pen群mb紬g紬Pe宣ay紬袖BK聴DM

Faktor penentu keberhas軸an berfungsi mtuk lebih men正okuskan

strategi (kebijakan dan program) dalam rangka mencapai Tujuan dan

Sasaran BFasDM. Faktor penentu keberhasilan berupa kegiatan-kegiatan

program yang mempunyai prioritas血ggi untuk dilaksanakan dalam

periode renstra, karena hasil kegiatan progiam tersebut menjadi prasyarat

tercapainya tujuan akhir renstra yaitu Mewujudkan Aparatur Pemerintah

Daerah Kabupaten C亘a血e Pr〇五蔭ional

Adapun kegiatan tersebut adalah:

1. maksanakamya kegiatan-kegiatan program Pengembangan Sistem

Manajemen Kepegawaian yang diarahkan pada terwujudnya sistem

pembinaan. PNS berbasis kon`_peteusi;

2. Revitalisasi berbagai penyusunan Peraturan Daerah berkenaan dengan

penyelenggaraan mmajemen kepegaWaim, baik sebagai upaya

penyesuaian dengan kebutuhan pembinaan PNS, maupun tindak lanjut

bempa kebijakan lokal dalam rangka mengantisipesi pembahan dan

pcごkembangm ekstema重di ma掛d祉ang･



3. Pengembangan sistrm infomasi manajemen kepegawaian yang

diarahkan pada terwujunya data dan ilifomasi kepegawaian yang

bemilai tambah (cepat-tepat dan akurat setiap銅mt).

4. Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian

yang diarahkan pada penegakkan pelakeanaan perat皿an perundang-

undangan kepegawaian guna mendukung terciptanya penyelenggaraan

pemerintahan yang baik.

5. Per血gkatan akuntabilitas kinelja pelayanan administraLsi kepegawaian

yang diarahkan pada terwuiudnya pelayanan prima di bidang

kepegawaian.

6. Peingkatan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pela血an

ASN dan peningkatan pendidikan formal ASN yang diarahkan pada

te-judnya kualitas sumber daya aparatur yang profesional berbasis

kompetensi i



さ
RA櫨I重重

宣SU-量SU STRA冒EGIS RERDASARKAN

TUGAS DAN HJNGS重

3.1. Idendfika8i Permasalahan berda閲rkan tugas dan fungsi pelayanan

Dari hasil Evaluasi pelak- kegiatan selama kurun waktu 5 qua)

tahun kebelakang masih terdapat beberapa pemndahan yang menjadi

perhatian dan segera dicari solusinya, diantaranya :

A･ Didang pengembangan Kom申i Ap狐atⅢ

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana diklat yang sesuai dengan

ketきn血anしAN RI;

2. Masih kurangnya sunberdaya aparatur yang mendiki kualifikasi teknis

te轟entu;

3. Kompetensi sebagian pegawai belun sesual dengan kebutuhan

organisasi;

4. Masih kurangnya kendaran ASN untuk mengembangkan

kompetens血ya･

櫨･櫨id劃g pengada狐, Pembe重h蝕蛙劃d袖工血o血asi Kepegawaian

1. Sun’耽r daya Aparatur belun dapat memenuhi kebutuhan organisasi;

2. Kuota formasi pengadaan pegawai belun sesuai dengan kebutuhan

Or8arusasi;

3. Kurangnya sarana dan plas即ana sistem informasi pegawai yang manpu

melayani kebutuhan data yang akurat dan dapat dijadikan bahan dalam

pengambilan keputusan

C･ Bid劃g pengembang劃KⅢi∈ずMuねsi d孤Kepangkaぬn

1. Belum optimalnya penempatan ASN berdasarkan perbandingan

kualifikasi, kompetersi yang dibutuhkan jabatan dengan kualifikasi,

kompeteusi yang din血iki olch pegawai;

2. Penempatan pegawai belun proporsional disetiap OPD.

D. Bidang Per血aian難uerja dan Pembinaan Disiplin Aparatur

1. Masih tingginya tingkat perceraian ASN;

2. Masih kurangnya ke組daran pegawai dalam penerapan PerafuTan

Disiphn Pegawai;
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3. Masih kurangnya kesadaran pegawai dalam penyusunan SKP setiap

岨h調う

4. Masih kurangnya pemahaman atasan langsung dalam penilaian kineja

bawah蘭yai

5. Masih kurangnya oqiek｡fitas dalam penilalan kinelja.

3.2. Telaahan Visi,鵬si, dan Program Bupati dan Win Bupati terpilih

Visi pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 "Mantapnya

Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua’', dengan 6 Misi yang

mendukung tercapainya Visi tersebut Yaltu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung

perkembangan wilayah

3. Membangun perekononrian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi

kerakyatan dan potensi unggulan lokal

4･ Memmfaa瓜an sumber daya al狐　d紬lingkung袖　施dup s∝a重a

bijaksanauntuk mendukung pembangunan berkelanjutan

5. Meringkatl創tata kelola pemerintal`an yang efektif dan efisien

6. Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian

masyarckat dan desa

Dari telaahan RP]MD Kabupaten Ciamiq 2019-2U24 dengan Visi

"Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera untuk Semua’’, dalam

menunjang visi tersebut maka ditetapkan nisi Kabupaten Cia血s yaitu



1. Mewujndkan keamanan usional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandinan ekonomi dengan mengamankan sumber

daya maritin, dan menceminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan Negara htkun.

3. Mewujudkan poliGk luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri

sebagai Negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan

s匂ahte重a･

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6･ Mewujudka項血donesia関njadi Neg祉a maridm yang m狐d壷,鵬ju, kuat,

dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyal.akat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam nasa pemerintahan Presiden Jokowi dengan Kabinet Kelja,

ditetapkan kebijak紬kepada seluruh K/L/Pemda untuk tidak membuat/

memfliki visi dan nrisi sendiri. Dalan hal ini, setiap K/L/Pemda h-

menjabarkan R- Strategis 2015-2019 perencanaan strategisnya langsung ke

dalam tujuan, s-, dan program serta kegiatannya sesuai dengan visi dan

misi RPJEN

3.3.1 Kementerian Dalam N昭eri

Visi Kementrian Dalam Negeri adalah　"Terwujudnya

Penyelenggaraan Pemerintin yang Desentralistik, Sistem Politik yaLng

Thohatis, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam

Wadah NKR重〃.

Salch satu kewerungan yang kemudian olch pemerintah pusat

diseralhan kepada daerah adalch kewenangan dibidang kepegawaian

(d�G&�ﾆ�6�6��F���F�誡�ｶW�Vv�v�ﾆ�竰��6V�誚v��&W&F�6�&ｶ�����ﾀ

tersebut, daerch men血iki kowenangan un知k mengatur sistem

kepegawaian sendiri dalan rangka pemenuhan akan tuntutan

masyarakat.耽rkaitan dengan Tujuan BKISDM Kabupaten Ciamis, maka

yaLng menjadi lan8kah stra健gi adalah pengaturan regulasi yang



mendukung pengembangan ASN, se血gga terdapat keselarasan ke｡ka

pemerintah menyerahkar. sebagian kewermgamya, kemudian daerah

menindak lanjuti dengan regulasi yang disesuaikan dengan tuntutan.

pelayamn masyarakat.

3.3.2 Kementerian Pendayaguna皿Aparafur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dalam perencanaan jangka menengah Kementrian Pendayagunaan

Aparatur Negara Refomasi birokrasi menrm komitmen yang

dituan如v dalam Visi 2015-2019 yaitu ``Mewujudkan Aparatur Negara

yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten untuk Mencapai Kualitas

Pelayanan Publik yang耽rkinelja Tinggi’’ adapun makna dari Visi

tersebut adalah Aparatur Negara yang mempunyai priusip, bersih yam

kondisi dinana seluruh unsur penyelenggara negara baik seeara

individual maupun_ ins｡山sional berhasil menurulan tingkat

penyimpangan, mengurangi praktek KEN, meningkatkan trasparansi dan

akuntabilitas, sehingga secara perlahan Indonesia berada pada posisi yang

s��ｦ�"�FV誚���觀v�&�ﾖ觀v�&��FW&&W'6魔�F��GV譁��

Aparatur negara yang kompeten adalah kondisi dimana secara

individual dan institusional seluruh unsur penyelenggal.a negara mampu

beker]‘a dengan integritas, profesional, dan akuntabel sesuai dengan tugas,

fung§i dan peramya masing-masing. Pemaknaan htegritas berarti

mengutamakan perilcku texpuji, disiplin dan penuh pengabdian.

3.3.3 Badan Kepegawaian Negam

Rencana SIIategis yang dilakukan oleh BKN adalah

"Mengmbangkan selul komponen sistim manajemen kepegawaian

guna mendukung terwujudnya prcfesionalisme, netralitas dan

kes��⑦W&�����4����6W7V���FV誚���GVｧV���F�&��&�F���ｶW�Vv�v�����F��

Pengembangan Smber Daya Manusia偶KrsDM) Kabupaten Ciamis

yaitu "Meunjudkan Aparafur yang Profesiond” beberapa ursur yang

serupa dari visi dan rencam strategis baik Br的mupun Tujuan BKrsDM

Kabupaten Cia血s mempunyai血juan yang sama yaltu mewujudkan ASN

yang proporsional, profesional akunぬbel dan s��⑦W&��ﾖVﾆ�ﾇV�

pengelo!aan -jemen kqugawaian
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岬egawai Negeri Sipil Tawa

Adapm penjelasan dari Visi tersebut, yaitu:

B印mutu : Memfliki kualitas atau memen皿atau merebihi

standar kualitas yang telah ditentukaLn.

Akmtabel : Dapat mempertanggungjawabkan setiap

]angkah/kegiatan yang telah dflaksanakan.

重no融: Mem蝿　s距　mempe血e血k紬/皿en劃p舶n

sesuatu pembahaman queasi baⅢ).

Krealif : Memenuhi daya cipta atau memiliki kemampuan

menciptakan sesuatu yang bemanfaat atau

me血n8ka此an ma正aat.

Sejahtera : Menuliki rasa aman, nyaman dan tentram baik secara

la冊/蘭書e轟ma upun bah/jiwa.

Guna mendukung pencapalan Visi tersebut diatas ditetapkan Misi

yai血:

1. Mewujudkan pegawai Negeri Sipfl yang disiplin, bemutu,

akuntabel, inovatif dan kreatif.

2. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan

pengelolaan data kepegawaian berbasis teknologi informasi,

3. Meningkatkan kes9ahteraan aparatur berbasis kinerja.

3.3.4 Provind ]awa Barat

Dalam rangka peningぬtan kualitas penthangunan di ]awa Barat

sesual Visi Gubemui- terpflih 2018-2023 yakni "Ter肌judnya Tawa Barat

Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Ko!aborasj”

Jaba可uara Lahir Batin : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk

meningkatkan kesg.ahteraan dan kiialitas hidup masyarakat bajk lahir

maupun batin. InovasL. pmhangunan yang dilaksanakan di berbagai

sektor dan whayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk

mer血gkatkan pelayanan pubhik, kualitas hidup, dan pembangunan

berkelanjutan Kolab�&�6��｢��W'wVｧVF���f�6��Ffﾆ�ｷVｶ���FV誚���ｶ��&�&�6�

antar tin8katan pemerintahan, aLntar wflayah, dan aLntar pelaku



e
penhagunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta

menjawab pemasalahan dan tantangan pembangunan

Gubemur ban menghadirkan MISI PEMB州GINAN JANGKA

h~GAH pROvmNsl |AWA BARAT 2Oi8-2023, yjrm :
1. Meml>entuk Manusia Pancasila Yang Be血qwa Mdalul Peningkatan

Peran MaSid dan Tempat lbadah Sebagai Pusat Peradaban.

2. 2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan

Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang hovatif.

3. Memp凹cepat pertumb血an dan Pem凹atam Pembangunan

Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalul

耽ningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

4. Me血uBkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekono血

U調t y紬g Se叫Ie重a D狐Adil M｡al心臓ma正aat劃Tehologi

Digitaldan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat lnovasi Serta Pelaku

Pembang-.

5･ Mewujudk劃　Ta血　Kelola Pemeri血han y劃g　暮れova龍　d袖

K〇両血p心血y袖g Ko重ab○○a牌An書Ⅲa Peme轟nlah Pu§aし耽ovi鵬i

dan Kabupate可Kofa.

N組ai-nilal pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi: Reiijius -

B血agin - Adil - Inovatif - Kolaborati

3.35 Badan Kepegawaian daer血Provinsi ]awa Barat

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah孔oviusi Jawa Barat

tahm 2018- 2023. Dalam p-canaan jan8ka menengah BKD Provinsi

Jawa Barat berkomitmen menentukan tujuan dan飴saran, antara lain :

Tujuan Badan Kepegawaian Daerah Proviusi Jawa Barat :

1. Meningkatkan Aparatur yang professiond;

2. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kepegawaian berbasis

tehologi informasi yang terintegrasi;

3. Meunjudkan aparatur yang sq’ahtera sesuai peraturan yang berlaku.

Sasaran yang ingiv d虻apai :

1. Meningkatnya kompeterisi pegawal sesuai kebutuhan organisasi;

2. Meningkatnya disiplin dan kineja pegawai;



3. Terciptanya pelayanan kepegawaian yang cepat, akurat dan tepat

wak叫

4. Mer血gkatnya pengelolaan kepegawaian yang terintegrasi dan

berbasis teknologi infomasi;

5. Meningkatnya standar kes��⑦W&�����Vv�v���6W7V�ﾂ��W&�GW&��

perundangan yang bellaku.

3.4. Penentuan Isu-Isu strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa

dokunen perencanaan laimya, maka yang menjadi isu-isu strategis Badan

Kepegawaian dan Pengehbangan Sunber Daya Manusia Kabupaten Ciamis

sebagai berikut:

Masyarakat saat ini menunti]t adanya peningkatan pelayanan prima

atas kinelja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukamya. Sebagai

upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah

menetapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala

kekurangan yang ada antara lain dengan lahimya Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintch yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, I鵬truksi Presiden Republik血donesia Nomor 7

Tahun 1999 tentang hporan Akuntabiiitas Kineja Iustansi Pemerin.tah dan

Kepmendagri Nomor 29 Talon 2002 yaitu tentang pertanggung jawaban

il喝ta鳩i penerintch yang didaLsarkan pada ukuran efisiersi, efektif dan

ekono血s. Berkaitan dengan Badan Kepegawaian dan Pengmbanga Smber

Daya Manusia dalam melaksamkan tugas dan fungsinya, terut- dalan

memberikan pelayanan di bidal.g kepegawaian.

Dari pemasalahan diatas maka yang menjadi isu strategis BK1§DM

sebagai berikut:

1. Pengadaan pegawal bel- belun sesuai antara formasi yang dibutuhkan

orga証fui dengan fomasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sesuai

dengan kompetensi jabatan. Standar kompeteusi jabatan adalah persyaratan

kompetensi mininal, yang hams dimiliki seorang ASN, dalam

n血aksamkan tugas jabatmnya. Kompeteusi jabatan mempakan instmmen

yang urgen, sebagai pedoman untuk menjamin opjcktivitas dan kualitas



pengan8katan ASN dalam suatu jabatan, yang didas狐kan pada priusip

profesionalisme §esuai dengan standar kompeteusi, prestasi kelja dan

jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan雪膜but, serta syarat oセiektif

laimya･

2. Kompeteusi sebagian pegawal belun sesuai dengan kebutuhan ri組　dan

masih kurangnya profesionahime sunber daya aparatur dalaLm

melaksanakan tugas pelayar-　Dalan ran8ka penyelenggaraan

pemerintahan yang efek｡f dan efisien, ASN dituntut untuk dapat bekelja

secara profesional. 0leh karem itu, salah satu harapan dilaksanakannya

reformasi birokrasi adalah meoujudha sunber daya aparatur (ASN) yang

profesional yaitu pegawai yang mengerti akan hak dan kewajibannya,

memahami tugas pokok dan fugsinya serta dapat melaksanakan tugas

sesuai aturan yang ada berdasaha kea皿an dan keterampilan yang

din血iki. Namun kenyataan yang ada sampai saat ini profesionalisme ASN

masih belum dapat diwujudkan

3. Penegakan disiplin pegawai belun optinal.

4. Penempatan ASN sesuai dengan standar kompete鵬i jabatan, merupakan

salah satu cara untuk memujudkan penerintahan yang kapabel, akuntabel

bersih dan berwibawa menuju good governance.
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職A職IV

Tu丁uAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan sasaran Menengah BKPSDM　　-

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sunber Daya Mamusai

@KPSDM) Kabupaten Ciamis sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah

mengemban tugas untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan

mamjemen kepegawaian daerah dan pengembangan kompeteusi aparatur.

Dalam upaya mensikapi isu-isu strategis serta tantangan perubahan dan

perkembangan lin8kungan ekstrmal yang teljadi maka BK聴DM menetapkan

Tujuan untuk mengaralha orgar血asi dalam penyelengga即m tugas pokok dan

fungsinya g- mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun

Tuju狐RKPSDM ad血ah :

No. 膝VｧY-ｲ�

1. 疋U'wUﾗTD逕����$�EU'��舳�$�'6ﾆ��ﾂ�

2. 疋U%uT･TD蜚�TdTｴ覇D�4ｴ比U$､�$�$�$�4妊���

p恥γANANpRIMA 

Penjabaran makna dari Tujuan Badan Kepegawaian dan

Pengeinbangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis tersebut adalah:

Ftofesional adalch Aparatur Pemerintal`. Kabupaten Ciamis yang kompeten di

bidangnya memiliki pengetahuan, ketrampiian, berwawasan luas, menjunjung

tinggi e噛ka profesi, men田iki dedikasi, komitmen dan bertanggung jawab

terhadap tugas dan jabatarmya, serta berperilaku disiplin dan mempunyai

integritas tinggi.

Perunusan Tujuan sebagaiman tersebut di atas, beriandaskan atas

pen也uan strategis sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan b血wa dalam ran8ka mencapai

tu巾an usior血sebagaimma tercantun dalan alinea ke4 Pembukaan Undang-

undang Dasar Negara Republik hdonesia Tahun 1945 qu 1945) diperlukan

Aparatur Sipil Negara yang Ptofesional, bebas dari intervensi polidk, bersih dari

prakGk kompsi,. kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggalckan pelayanan



事
publik bagi masyarakat dan manpu menjalaha peran sebagal perekat

persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan pancasぬdan UUD 1945.

Untuk mewujudkan tujuan usional tersebut dibutuhkan Pegawai

Aparatur Sipil Negara, pegawai鮎N diserahi tugas untuk melaksanakan tugas

pelayanan publik, tugas penerintahan, dan tugas pembangunan tertentu.

Pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa

daLn atau pelayanan administrasi yang disediakan pegawai ASN.

Untuk dapat menjalarden tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan,

dan tugas pembangunan tertentu, Pegawal ASN haus men正liki profesi dan

manajemen yang berdaLsarkan pada sistim Merit atau perbandingan antara

kualifikasi, kompetensi, dan kinelja yang din血iki oleh calon dalam rekrutmen,

pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan

s∝狐a te心uぬd劃kom申出s匂血an dengan心血kelo血pemer血tahan yang

baik.

Sistem manajemen kepegawaian saat ini memang belum mampu

mendorong per血gkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil

d袖layak s鍾uai deng狐ぬngg皿gjawab dan膝ban keヰa, sebagaimana

diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 5 Tal`un 2014 tentang Aparatur

Sipn Negara; menyatckan bahwa Manajemen ASN terdiri atas Manajemen PNS

dan Manajemen PPPK yang perlu diatur seeara menyeluruh dengan

menerapkan norma, standar, dan prosedur. Adapun -jemen PNS meliputi

penyustman dan penetapan kebutuhan, pengadaan , pangkat dan jabatan,

pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,

penggajian dan tunjangan, penghargaan disiplin, pemberhentian, jainan

pensiun dan jainan hari tua dan perlindungan. Sementara untuk maLnajemen

PPPK meliputi pene!apan kebutuhan,. pengadaan, rndaian kinerja, gaji dan

tunjangan_, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplm,

pemt加san hubungan peヰanjian kelja dan perlindungan.

Pendtaan Kepegawaian/sunber daya aparatur diarahkan guna

mengembmgk紬dm melakamkm sistem脚ajemen kepegawaian yang

berbasis kjnelja, atau berorientasi kepada sistem merit, yang didukung oleh

peremmaan kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, tersedianya



sistem renunerasi yang adil dan layak, pembinaLan karier, dan penilaian

berdasar prestasi kelja, diklat berbasis kompete帖i, tata nilai, moral, etika dan

etos keria yang baik, dan perlindungan hukun untuk nemacu pegawai negeri

sipfl agar dapat bexprestasi tinggi��ﾈ5W2��V�.Υ�FV誚���ﾖVﾗ�W&��F霧��

perkmbangan isu strategis lin如vgan orgarisasi, seperti perubahan kebijakan

nasional dalam sistem manajemen ASN, dan arah kebijakan pembangunan

dae重心.

Guna mendukung pemyataan Tujuan tersebut yang mempckan cha-

cita yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu 5 aima) tahun ke depan, maka

dilakukan penjabaran lebih lanjut dalam pemyataan tujuan agar dapat menjadi

pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan lira t血unan dalam susunan

RENSTRA BKPSDM. Adapun Sa掛営an BKPSDM adalah:

P�%D�V���｢�ﾖV譁誚ｶ�F逍��ｷV�ﾆ友�2�7V�&W"�F�������&�GW"�

K�Dﾄ������｢�ﾖV譁誚ｶ�F逍��ｷV貳友�2��Vﾆ��������Fﾖ匁�7G&�6�

Kepcgawaian.

K�*ﾄt���｢�ﾖV譁誚ｶ�F逍����8ﾈﾇF�&免友�2�ｶ匁X����

KfrmAT　: Meunjudkan pelayanan prima.

4･乞Indikator K血erja

Dalam rangka pencapaian visi dan nisi Kabupaten Ciamism tujuan

BKISDM hanis dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan

operasional berupa perumu- tujuan strategis (s肋fegr’c g関!s) orgardsasi.

Tujuan strat専s merupakan penjabaran atau implementasi dari pemyataan

tujuan yang akan dicapal atau dihas櫨kan dalam jan8ka waktu 1 (satu) sanpai 5

ぐima) tah肌Sehingga dapat seeara tepat mengetahui apa yang harus

dildksanakan oleh organisasi dalam mrmenuhi tujuamya untuk kin waktu

satu sampai lima tahun ke depan dengan difomulasikamya tujuan strategis ini

dalam mmpertimbangkan sunber daya dan kemampuan yang din血iki. Lebih

dari itu, peiumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan BKPSDM

mtuk mengu血r s��V��ﾖ����GV遊����&v��6�6��FVﾆ���F�6���ﾂ�ﾖV誚匁v�B�GVｧV��

strategis dirunuskan berdacarkan visi nisi Kabupaten. Untuk itu, agar dapat

diukur keberhasilan orgar血asi di dalam mencapai tujuan strategisnya, se｡ap
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tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kineja伽やn御舵

i’融l.c伽or) yang terukur.

Penjabaran Tujuan, sasaran dan hdikator Kinelja

Tujuan BKPSDM 1. : Tervujudnya Aparatur yang Hofesional, indikator yang

digunckan untuk pencapaian tujun dimaksud dengan indikator lndeks

Profesionalitas ASN sesuni dengan Pemenpan RE Nomor : 38 Tahun 2018

tentang pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dan Perka

BKN, Nomor : 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan

Pengukuran lndeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, adapun sasaran dan

indikatomya, sebagai berikut :

NO �4�4�$���重ND量KA調RK重NERIA 

1. 磐W(ﾈﾆvｶ�F逍�ｷV�ﾆ友�2�Persenta錐Tin8katPengembaLngan 

SumberDayaAparatur 噺��WFXﾗv����6��jR�

PersentaseASNyangmemilikir血ai 

PrestasiKerjaMininum76 

2. 磐V譁繙ｶ�F逍�ｷV�ﾆ友�2�PersentaseTingkatAkurasiDatabase 

PdayananAdministrasi 噺W�Vv�v�����

Kepegawaian. ��W'6V蹤�6TｶWFW��F���Vﾆ�������

Ad±trasiKepegawaran 

TujuanBKPSDM2.:Te-judnyaEfektivitasrmerjaBirokrasidan 

pelayanan Prim, indikator yang digunakan untuk pencapaian tujuan dimdsud

dengan indikator lndds Reformasi Birokrasi sesuai dengan Pemenpan RB

Nomor : 11 Tahm 2015, adapun sasaran dan indikatomya, sebagai berikut :

Noi �4�4�$���重NDⅡ(A冒ORK量NER事A 

1. 磐V譁誚ｶ�F逍��職velMa山轟tas〔〉PIP 

AkⅢ直ab皿tasKineヰa 陪�9�tWhﾌ��6��ｸuRr�

KualitasPelaporanKeuangan 

2. 磐WwV遊Fｶ���F���ﾈﾂ�IndeksKepuasanMasyarakataKM) I 

P充血a 
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RAR V

STRATEGI DAN ARAH KEBITAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

己　S甘at専

Da血n rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sunber Daya Manusia�ｹ�､Dﾒ��F友WF��ｶ���7G&�FVv��F��

ke坤akan yang akan dilaksanakan sanpai dengan tal`un 2024. Until

mencapai tujuan dan s-an tersebut maka Strategi yang ditetapkan yaitu :

1. Mengembangkan kapasitas sunberdaya aparatur

2. Mehbuka kesempatan keljasana yang lebih luas dengan pergunan

tinggi dan duhia usaha dalam penyelenggaraan車ayanan kepegawaian.

3. Peningkatan sarana dan pras堪ana berbasis I-

4. Kcordinasi yang lebih inteusif antar unit kelja

5. Kcordinasi dengan pusat, perguman tinggi dan lembaga lainnya dalam

penyelenggaraan pelayanan kepegawaian

6. Pengoptimalan aplikasi seeara online kepegawaian yang terhubung

dengan pusat provinsi dan Kabupaten/ Kota SOPD

7. Kcord血asi dengan pemerintal` pusat atas kebijakan yang tidak

konsisten

8. Menyelenggarakan capacity building kelembagaan untuk mewujudkan

peningkatan kebe重･dayaan BKIEDM agar manpu menghadapi tantangan

pembahan dan perkembangan dalam menyelenggarakan kompetensi

intinya. Untuk itu perlu ditempuh:

a. Memperkuat integrasi internal melalui pencapaian komitmen bersama

senua pimpinan dan staf.

b. Menyelaraskan kompete購i individu pegawai dengan kompete鵬i hti

BKISDM, melalu王: penciptaan kcndisi dan pembinaan kapasitas SDM

pegawai yang mendorong peningkatan motivasi kelja, kualitas SDM

pegawai ateahiian, pengetahuan, wawasan dan keteranpilan), serta

tunbuhnya daya kreasi dan inovasi, dalam rangka keberhasilan

pelaksaman ti]gas dan fungsi di bidang kepegawaian.

c. Menyelaraskan organisasi dengan fungsi BKISDM dan
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d. MenananckaLn nilai-nilaj organisasi a)udaya kerja/etos kerja,

akuntabilitas kinerja, disiplin), baik nelalul pembinaan langsung

a瞳迅n-pegawai′ rmupun melalui media kepelatihan

b･ Kebijaka皿

Untuk menginple-tasikaLn strategi dalam rangka mencapal

sasaran dan tujuan yang telah dit血pkan, maka perlu dir-uskan kebijakan-

kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi pemmusan dan

operasionalisasi program lina t血un dari renstra BKrsDM. Kebijakan

strategis sebagaimana tersebut, adalah Penyiapan ketersediaan aparatur

pemerintah daerah yang berkualitas seeara proporsional di semua iustansi

dengan menata keseimbangan antara jundah aparatur dengan beban kerja di

setiap lembaga/satuan kerja perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas

aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumbel.daya manusia

pemerintah daerah berdasarkan standar kompeteusi, melalui kebijakan :

1. Peningkatan diklat bagi aparatur

2. Pengembangan jabatan fungsional aparatur

3. Pengembangan fasilitas sarana dan pr-ana aparatur

4. Meningkatkan pengetahuan, keteramp組an sikap dan prilaku berbasis

kompeteusi.

5. Meningkatkan kes��⑦W&��ﾆ�����&�GW"�&W&&�6�2�ｶ匁W&ｦ�

6. Men庇rikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparatur untuk

mer血gkatkan kompetensinya, dan be岬restasi sesual dengan peraturan

yang ’rmlaku

7. Membenkan kemudahan bagi Stakeholders internal maupun external

d血am mempe○○leh pelayam p重i鵬･
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さA寄VI

鵬NCANA PROGR州, DAN K各GIA丁AN S各R丁A pたNDANAAN

RencaLna Program dan Kegiatan adalch cara untuk melaksanakan tujuan dan

sasaran yang telch ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian

keberhas血o sasaran dan tujuan Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kunpulan

kegiatan yang sist-tis dan terpadu mtuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan

BKrsDM guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan

diharapkan pula dapat menyelesaikan pemasalahan - pemasalahan yang dihadapi.

Ptogram dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Cia血s yang dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2019:

1. Program Fas址tasi Findah / Puma tugas PNS

HasH (O融com): Mehingkatnya pelayanan pindah / puma tugas ASN

量nd此ato富k血e重うa:
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Ke庄aぬn:

a) Pendidikan peljenjangan struktural

lndikator Keluaran (α卸i): ]umlah PNSD yang mengikuti Dikla申im 11, Ill,

d狐Ⅳ

Kelompok sas紬an:耽うabat S寄りktⅢ血

b) Diklat Tugas pokok dan Fungsi Bagi PNSD

Indikator Keluaran (Ow印`t): Jumlah PNSD yang mengikuti Diklat Tekhis dan

S()sial

Kelompok sas紬紬: PNSD Kabupa缶n Cia血s

3･櫨og重狐耽mb血a劃d紬pengemb袖g狐Apa重a血I

Hasil (O�f6�討�ﾖV譁誚ｶ�F逍��ｷV�ﾆ友�2��Vﾆ�������ｶW�Vv�v�����F��

Pengemb紬g孤Apara血r

暮nd此ato重k血eヰa :

●　Persenta耗CPNs yang te五si da正Pengadam pegawai

●　Pe重senta襲Kena毘紬pangkat αoma髄Tepat wak調
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Kelo叩k sas紬狐: PNSD Ka血pa提n Cia血s

d) Proses penanganan Kasus - Kasus pelanggaran Disiplin pegawai

lndikator Kel脚an (O巧叫) : Judah kasus pelanggaran disiplin PNS yang

●瞭重sdesaikan

Kelompok s-an: PNSD Kabupaten Ciarfus

e) Pemberian Bantuan Tugas隣lajar dan Ikatan Thas

lndikator Keluaran (Ou卸J) : ]umlah PNSD yang diberkan bantuan

pendidikan

Kelompok sasaran : PNSD Kabupaten Ciamis

f) PelantikanJabatan

血dikator Keluaran (O坤中): Jundah pel.aksanaan pelantikan

Kelompck sasaran: PNSD Kabupaten Ciamis

g) Pelaksanaan ujian Dinas dan ujian penyesuaian Kenaikan pangkat

lndikator Kelual`an (O西中f): Jumlah PNSD yang mengikuti Ujian Dinas dan

Ujian Penyesualan Kenaikan Pangkat

Kelompok sasaran: PNSD Kabupaten Cia血s

h) Pemberian ljin ceral Bagi PNSD Di Lingkungan pemkab ciamis

lndikator Keluaran (O巧ryf): Jundah Rekomendasi Ijin / Penolakan Percemian

PNS Kab. Ciamis

Kelompok sasaran : PNSD Kabupaten Ciands

i) Pengunpulan data / Infomasi atau Pendataan

hdikator keluaran (output) : Jumlah bule血kepegawaian yang diterbitkan

Kelompok sasaLran : PNSD K加upatm Ciamis

j) Pengadaan pegawai

Indikator Keluaran (0叫叫) : Perser.tase Peserta Test CPNS /脇K yang lulus

seleksi administrasi

Kelompok sasaran: Pelamar CPNS / F3K yang memenuhi syal.at

k) Pelayanan Adm址strasi Kesejahteraan Pegawai

lndikator Keluaran (O血中) : Jundah dokunen administrasi kesejah�W&���

pegaヽγai y劃g dite重bi敢袖

Kelompok sasaran: PNSD Kabupaten Ciamis

I) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Disiplin Apa･atur Pemerintah

8
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Indikator Keluaran (O坤叫): Jumlah Perangkat Daerah/ unit kelja yang

血mo血血hng d劃柾ev血uasi

Kelompok sasaran: PNSD Kabupaten Cianris

‘ in) FormasipNS

IndikaLtor keluar-an (Output) : ]undah dokunen laporan fomasi pegawai

Kelompok sasaran : PNSD Kabupaten Ciamis

n) Penataan sistem Ad正nistrasi PAK PNS Fungsional

lndikator keluaran (Output) : Jumlal` PNS Fungsional yang terfasflitasi PAK-

nya

Kelompok sasaran : PNS Fungsional Kabupaten Ciamis

o) Seleksi Terbuka Jabatan pimpinan Tinggi

lndikator keluaran (O車put) : Jumlah pelaksanaan seleksi terbuka jabatan

pimpi-血1g♂

Kelompok sasaran : ASN yang memenuhi syarat ikut seleksi J門

p) Pengelolaan ljin Belajal dan Tugas Belajar

lndikator keluaran (Output) : ]umlah Surat Keputusan Tugas Belajar dan Ijin

Belajar y孤g diterb取劃

Kelompok sasaran : PNSD Kabupaten aa血s

q) Penataan dan pengelolaan sistem Tata Naskah pegawai ASN

hdikator keluaran (output)弓umlah dokunen fisik pegawai yang tersimpan

melalui Tata Naskah

Kelompok sasaran : PNSD Kabupaten Ciarfus

r) Pengemba!ngan Media lnformasi Kepegawaian

重ndiぬto重kelu狐m (ou中ut)リⅢ心血data pegawai y紬g低調pda書e dalam

website kepegawalan

Kelompok sasaran : PNSD Kabupaten Ciands

s) Pengd○la劃Cu亀ASN

Indikator keluaran (Output) : ]undah ASN yang terfasilitasi hak cutinya

Kelompok sasaran : PNSD Kabupaten Ciamis

0 Bv血uasi d紬比重apo重an Has連騰nilai狐K血e垂Ap祉a山r

lndikator keluaran (Output)弓umlah dokumen rekomendasi penilaian kinelja

apa重atur

Kelompok sa組ran : PNSD Kabupaten Ciamis



専

u) Penge重ola狐Sistm E-K血e垂

Indikator keluaran (Output) : Jumlal` aplikasi E-Kinelja yang dibangun dan

dikembangkan

Kelompok sasaran : PNSD Kabupaten Ciamis

v) Uji Kompetmsi dan Sertifikasi

血d此at○○ kdu紬紬(Ou中ut) :丁um重心PNSD y紬g mmg膿ud Uうi Kompete帖i

Kelompok sasaran : PNSD Kabupaten Cianris

w) Pembinaan D恵iplin Aparatur

lndikator keluaran (Output) : ]undah peserta pembinaan disiplin aparatur

d心血meminim血isir pelangg狐孤disipl血

Kelompok sasaran : PNSD Kabupaten Ciamis

x) Penyus皿an R孤cma Pemb血aan K紬ie重ASN

Indikator keluaran (Output) : Jumlah jabatan yang dibahas dan disusun dalam

重encam中山a紬kaher ASN

Kelompok sasaran : PNSD Kabupaten Ciamis

4. Program peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur

Hasil (Owぬ)加e): Meningkatnya mutu aparatur.

Indikator kinerja:

Persentase CPNS yang lulus Diklatsar

Ke8iatan:

a) Pendidikan dan pelatihan prajabatan

lndikator Keluaran (O叫叫): ]undali CPNS yang akan mengikuti Diklatsar

Kelompok s-an: CPNS Kabupaten Ciands

5. Hogram pelayanan Administrasi perkantoran

Hasil (O融om): Meningkatnya Pelayamn Administrasi Perkantoran

hdikator kineヰa : Terfasili`播inya administrasi perkantoran

Kegiatan‥

a) Penyediaan jasa Komunikasi, Somber Daya Air dan Listrik

lndikator Keluaran (Ok卸`t): Jumlah I.ekening jasa kommikasi, sumber daya

a瓦dan lis血k yang dibayark劃

b) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

lndikator Keluaran (Output): Jundch tenaga jasa kebersihan kantor dan

le血busi persamp山肌)･狐g dibaya重k劃

j0
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c) Penye血aan alat血1is k紬書o重

lndikator Keluaran (O融叩!) : Terpen血aya alat tulis kantor

d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

lndikator Keluaran (Ou申rf) : Terpenuhinya barang cetakaLn dan penggandaan

e) Penyediaan komponen lustalasi listrik/penerangan bangunan kantor

lndikator Keluaran (Ow印`[) : Terpen血inya alat listrik dan elektronik

f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan permdang-undangan

lndikator Keluaran (O�娵b��｢�ﾇVﾖﾆ���7W&�B�ｶ�&�"��ｦ�ﾆ�����誡�F�6VF��ｶ��

g) Penyediam makan dan minum

hdikator Keluaran (O画壇f) : Terpenuhinya januan makan dan minun

harian, tanu dan rapat

h) Rapat-rapat koordinasi dan kousultasi keluar daerah

lndikator Keluaran (O叫叫f)弓undah perjalanan dinas ke luar daerah

i) Rapat-mpat koo重d血asi di dalam dae重ah

lndikator Keluaran (Ow申wf): Jumlah peljalanan dinas di dalam daerah

6. Program peningkatan sarana dan prasarar.a aparatur

Hasil (Owfcom) : Meningkatnya Kinerja apa重atur.

Indikator kinerja: Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor

Kegiat狐:

a) P釦gada紬pe重iengkapan gedung kantor

lndikator Keluaran (Ow卸f) : ]umlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor

b) Pengadaan peralatan gedung kantor

!ndikator Keluaran ( O録中卒): ]umlah Pengadaan peralatan gedung kantor

c) Pen8ada狐pe重lengぬp狐K紬tor

lndikato.. Keluaran (O巧叫): Jundah Pengadaan Perlengkapan Kantor

d) Peiigadam per血aねn Ka巾or

lndikator Keluaran (Output) : Jundah Pengadaan Peralatan Kar.tor

e) Peme血araan rutin/berkala gedung kantor

lndikator Keluaran (Ow申rf): Luas Gedung Kantor Yang rJipelihara

e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/kantor

lndikator Keluaran (軌や叫): |undah kendaraan dines / operasional yang

dipelma重a

f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

57
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Indikator Kelu狐an (Ch卸t): Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelih虹a

g) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

lndikator Keluaran (O函昨f): ]undah peralatan kantor yang dipemara

h) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

lnintor Keluaran (0印!): ]umlah Gedung Kantor yang direhabilitasi

i) Peningkatan sarana dan prasarana Kantor

hdhator Keluaran (O函叫f): Jumlal` sarana dan prasarana yang di｡ngkatkan

7. Program peningkatan Kapasitas somber Daya Aparatur

Has組(O融o棚): Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur BKISDM

Indikator kinerja : Terfasilitasinya peningkatan kapasitas sunberdaya aparatur

DK革〕SDM

Kegiatan:

a)耽ndid膜紬dan pela鳳an Fomal

lndikator Keluaran (O西中):Jundah ASN BK踏DM yang mengikuti Pendidikan

dm賞書e!atihan Fomal

8･血og重am Pen心gkat紬Pengemb紬g紬Sistem耽1apo重紬Capai紬K山e垂dan

Keuangan

a) Penyusunan I.aporan Capaian Kinelja dar. Ikhtisar Realisasi Kinep‘a SKPD

Indikator Keluaran (Output) : ]umlah laporan capaian kinelja dan ikhtisar

重e血isasi SKPD

b) Penyusunan laporan keuangan semesteran

lndikator Keluaran (α印t): ]umlah kporan Keuangan Semesteran

c) Penyusunan pelaporan keuangan ahi t血un

lndikator Keluaran (O西中f): Jumlah Laporan kenangan akhir tahun

d) Penyusm劃Re種c袖a Ke重ja Anggar紬

lndikator Kel-daran (Chtput) : ]uulah RKA dan DPA yang disusun

e) Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SFcO

Indikator Keluaran (Ch印f)‥ Tersusumya dokunen ERA, DPA, dan PRKA,

DPPA, Renja.

0耽nyusun紬Rencana S億ategis

lndikator Keluaran ( O頂叩l): ]undah dokunen Rencana Strategis yang disusuri
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Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten

Ciamis yang direncanakan untuk periode Tahun 2020 - 2024, seperti tercantun dalam

tahl. 6.1.
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RAR V重I

KINER|A PENELENGGARAAN

RIDANG URUSAN

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sunber Daya

Manusia OKrsDM) Kabupaten Ciads disusun dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Tangka Menengah Daerah quJMD) Kabupaten Ciamis, sedangkan

dalam skala Satuan Kerja Perangkat daerah, Rencana Strategis merupakan acuan

Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dokunen Perencanaan yang berorientasi jangka panjang pada hakekatnya

identik dengan upaya mendesain nasa depan bagi daerah. Sebagaimana kita ketahui

bers- bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengal` Daerah Kabupaten Ciarhis

Tahun 2019 - 2024 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Ciamis yang

dituangkan dalam Strategi Pembang叫an Daerah, Sasaran, Arab Kebijakan dan

Program Pembangunan, kerangka pedoman pembangunan serta kaidah

pelaksa鵬amya, di d血am Rencam　耽mban糾nan J劃gka Menmg心　Daer血

Kabupaten Ciands dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sunber Daya Mar.usia terdapat hdikator REnelja, Tujuan dan Sasaran yang harus

dicapai sela鵬5 lima) tah皿ke depm.

Indikator F血elja adalah alat ukur spesifik seeara kuar,titaif dan / atau

kualitatif untuk input, proses, ouput, outcome, Impact dan atau impact yang

menggambarhan tingkat capaian kineja suatu program atau kegiatan.

Sasaran adalah target atau hash yang diharapkan dari suatu program atau

kelu祉狐y劃g d掛軸apk紬d虹i sua血ke辱a岨n.

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang

menunjukkan tingkat piioritas tertinggi dalam perencarraan pembangunan jangka

menengah daerch yang selanjumya akan mmjadi dasar penyusunan Perangkat Daerah

selama 5 qu) tdh皿

lndikator merupakan alat ukur yang dapat digunalen mtuk mengevaluasi

keadam suatu kegiatan atau perangkat daerch yang menunj山恵a血sejauh mana posisi

suatu kegiatan atau perangkat daerah tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Indikator Kinelja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sunber Daya Manusia
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章

Kabupaten Ciands seeara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5

但ma) tchun men血tang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RP)MD untuk tahun 2019 - 2024.

Indikator F血eja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sm`ber

Daya Manusia kabupaten Ciarhis yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran 5 0ina)

tahun mendatang ditamp組kan dalam tabel sebagal berikut ihi :

丁abei.7,1.

Indi血同町K血eヰa Utama Yang Menga脚Pada Tujuan dan Sa劃狐R町MD

No. 佇ﾆF霧�'X,ﾂ�Kondisi Awa重 2調9 �� 彦�&vWB� ��2020 �$問�2022 �#�#2�2024 

1 ��W'6V蹤�6UF匁vｶ�B�2うノア6 �#づ32�30,91 �32ﾃC��36,10 �3づc��

PengembanganKompe!e鵬i 

Apa重a請け 

2 ��W'6V蹤�6T�4逍�誚ﾖVﾖ免霧��88.00 塔偵���00.00 涛�竊問�92.00 涛2����

nilalPrestasiKeliaMinun76 

3 ��W'6V蹤�6UF匁vｶ�D�ｷW&�6��90.00 涛�����92.00 涛2����94.00 涛R����

DatabaseKep積awaian 

4 ��PtaLseKetepatanPelayanan 涛�����91.00 涛"����93.00 涛B����95.00 
AdministrasiKepegawaian 

5 �&�F�ﾗ&�F�'&gVｶ匁VF��Yff�v���Baik �*&�夢�Baik �&�夢�Baik �&�夢�

6 宥vVﾆ以ﾇGW&友�57�%B�3 �2�3 �2�3 �2�

7 陪�8uYyWf�ﾇV����ｴ���88 弍�ｯ��88 塔��88 �$"�

8 塙V�ﾆ友�5�Vﾆ���ｸ�ｶ�荼WV�馭f���66() 田bｒ�660 田c��6徴) 田���

9 薄襷Vｷ6ｶW�V�8ﾌtﾖ�7��&�ｶ�B�8重ノア0 塔�ﾃs��81ノア0 塔�ﾃs��81ノア0 塔�6ﾘ4���

剛 

B血" K印g柳血u dr P軌g肋banga" S朋融γ D叩Mmsin K加pr勧C血流s
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RAR V重量

PENUTUP

Tujuan, Sas餌an, dan Renstra BKISDM 2019-2024, dengan didasarkan atas

berbagai perkembamgan dan perubahan lingkungan strategis BKPSDM, baik mengacu

pada arah kebijckan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan

kepegawaian nasional sehagaimana dinanatkan oleh peraturan perundang-

undangan bidang kepegawaian yang belun dapat diwujudkan. Selain hal tersebut

diatas, juga mmper血bangkan bahwa terwujudnya aparatur yang proporsional,

prof屯onal, akuntabel dan sqal`tera yang manpu memberikan pelayanan terbaik

kepada nnyaraht, dan aparatur yang mmpu menyelenggarckan peme血tahan

yang baik @on毎耽��r陳�6V&�v�蒙�����vV襷��&Vf��6��&�&�&�6����F���W&柳FP

pembangunan aparatur lima tahun belun dapat dituntaskan.

0leh karena itu dalam upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran diarahkan pada

pengembangan sistm manajemen kepegawalan. Upaya dilakukan melalui berbagal

langkah strategi untuk menciptakan "kondisi antaLra" menuju system manajemen yang

diinginkan, seperti: mengembangkan sistem majemen kepegawaian yang ada,

memberdayakan instrunen/ infrastruktur manajemen kepegawaian tryempmaan

peraturan penndang-undangan kepegawaian dan dengan mengantisipasi kondisi

kedepan), menge血angkan sistem infomasi kepegawaian dan menegakkan

pelaksanaan perat-　pemdangundang bidang kepegawaian, serta

mengoptim血kan seluruh sunber daya BKISDM s∝ara bertahap selama ha tahun

kedepan agar mampu mendukung pencapalan cita七ta kepegawaian

Meskipun dindari bahwa per肌julan proporsionalisme, profesionalisme dan

sg’aht鞠anya pegawai Negeri Sipfl bukan hal yang mudah_, namun de血kian

mengingat晒DM sebagai satu瑚tunya lembaga pmerintah yang mempunyai

peran terdepan dalam mengemban amanat pemerintah mtuk menyelenggarakan

manajenen ENS, n血BKPSDM mempunyai kewajiban mengaktualisasikan peramya

lim tinun kedepan dalan !angkah nyata sesuai kompeteusi in血ya di bidang

kepegawaian. Apabila BK踏DM mampu membawakan peran nyata di bidang

kepegawalan sehagrimam diharapkan oleh stake holder dan nnyarakat, mudah-

mampu tens bertahan menghadapi

Bdr K印邸z脆励めP蹄r舶eng�9$�&W"�G�$�ﾙJ�(i�x.､6i.｠

(免)



perubahan lingkmgamya dan bahha berkembang dalam menyelenggarakan

mlsmya.

B血融~血n P伽g肋加g棚Sm虎r D叩Mのusin K加pr勧Cin’s
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