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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Renja Perangkht Daerah adalah dokumen perencanaan

Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja

Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi

daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan

kegiatan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah khususnya, dan

pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah

memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem

perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan

produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan

terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan

pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja

Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan

pada publik

Prinsip-prinsip di dalam penFrsunan rancangan Renja

Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada

rancangan awal RKPD;

b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah

didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan

wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas

penanganan dan untuk memecahkan masalah yang dihadapi;

c. Rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya;

d. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang

berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang
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simultan dengan penlrusunan RKPD, serta merupakan bagian

dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur

dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran,

total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+ 1.

Apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian

dengan perkembangan keadaan maka dapat dilakukan perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan perubahan RKPD

Tahun berjalan. Kondisi tersebut meliputi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasalan

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo arggaran Iebih tahun

anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

dan/ atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana

ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan ;

d. Pergeseran pagu kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah,

penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan

alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan

pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran

kegiatan.

Dalam hal ini pen5rusunan Perubahan Renja Perangkat

Daerah Tahun 2O2O juga dipengaruhi oleh pandemi Coronavirus

Disease 2019 (Covid-l9) yang secara nyata mempengaruhi seluruh

aspek kehidupan manusia. Dampak terhadap kondisi ekonomi,

social, budaya, pendidikan hingga keagamaan sangat terasa di

masyarakat dan. Kondisi tersebut menuntut penanganan yang

serius dari Pemerintah Daerah. Upaya yang dilakukan antara lain

dengan refocusing dan realokasi anggaran, menciptakan berbagai

kebijakan teknis dan strategis serta melakukan upaya pencegahan,

penanganan dan rehabilitasi dampak dari Covid-19 ini.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan

penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja
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r.2.

t.2.t.

r.2.2.

Sekretariat Daerah Kabupten Purworejo Tahun 2O2O untuk

menjamin konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan

pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

dalam rangka mewujudkan tujuan Organisasi Perangkat Daerah

serta pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purworejo dengan lebih

efisien dan efektif.

Landasan Hukum

KeteDtuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

(SOTK! dan Kewenangan Perangkat Daerah

Landasan Hukum mengenai SOTK, tugas, dan fungsi Perangkat

Daerah, adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2O16

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo

Tahun 2O16 Nomor 14 Seri D Nomor 1);

2. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

3. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 95 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan yang memayungi Perencanaan, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor i04, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4421 l;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Peny'usunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

RencanaPembangunanDaerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4817);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
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Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah' Serta Tata

CaraPerubahanRencanaPembangunanJangkaPanjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah' dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah'

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012

t€ntang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3)'

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016
5

tentang Rencana Pembangunan Jangka

Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021

Menengah

(Lembaran

Daerah

Daerah

Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);

6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Purworejo Tahun 2020 (Berita Daerah

Tahun 2020 Nomor 47);

Sedangkal Peraturan tentang penganggaran adalah:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara

2. Undang - Undang Nomor

Perbendaharaan Negara

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Tahun 2019 tentang

Daerah KabuPaten

Kabupaten Purworejo

1 Tahun 2OO4 tentang

3

4

5

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam

Nomor 21 Tahun 201 1'

telah

Negeri

4
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I.3.

r.3.1

Maksud dan Tujuan
Maksud Pen5rusunan Rancangan Akhir perubahan Renja
PerangLat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Setda Kabupaten purworejo Tahun
Anggaran 2020 dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi
kebutuhan Perangkat Daerah terhadap suatu perubahan atas
dokumen perencanaan perangkat Daerah yang bersifat tahunan
yang telah disusun pada Tahun talu. perubahan Rencana Kerja
Setda Kabupaten Purworejo tahun 2O2O tetap menjadi bagian
secara utuh dari upaya pelaksanaan Renstra perangkat Daerah
Tahun 2016 - 2021.

Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir perubahan Renja
Perangkat Daerah

Pen5msunan Perubahan Rencana Kerja Setda Kabupaten purworejo
Tahun Anggaran 2020 bertujuan untuk :

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana kerja tahunan yang
sesuai dengan kebutuhan perangkat Daerah dan perkembangan
keadaan yang terjadi pada tahun berjalan.

2. Memberi pedoman perangkat daerah dalam melaksanakan
program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran
peningkatan pelayanan dan target capaian kinerja berdasarkan
tupoksi Setda Kabupaten purworejo.

3. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan langsung oleh Setda Kabupaten purworejo tahun
2020.

4. Tersedianya acuan pen5rusunan pen1rusunan perubahan KUA
dan PPAS dan perubahan ApBD.

5. Tersedianya acuan pen5rusunan dokumen penganggaran
Perangkat Daerah, serta dokumen evaluasi dan pengendalian.

r.s.2

5
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1.4. Sistematika Penulisan

Secara singkat, sistematika penulisan

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworelo

BAB I

Perubahan Renja

adalah sebagai berikut :

Latar Belakang'

, serta Sistematika

PENDAHULUAN

Memuat Penjelasan umurn mengenai

Landasan Hukum' Maksud dan T\'rjuan

"^r, 
"J#;il' *u*'o PERANGKAT DAERAH sAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2O2O

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Tahun berket't^" **'"' dengan Triwulan II' Analisis

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah' dan lsu-isu Penting

Penyelenggaraan T\rgas dan Fungsi Perangkat Daerah'

BAB IV RENCANA xBnue oio' tu)'Y*,::ffr-T:^:.-*;
Memuat Rencana kerja dan Pagu 1nc

pelaksanaan Program dan kegiatan perubahan tahun 2020'

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

kaidah kaidah pel"tt"an""' Renja dan rencana tindak

lanjut secara garis besar'
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BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2O2O

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun

berkenaan sampal dengan Triwulan II.
Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 memuat

Rencana Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai tujuan : 1)

Meningkatkan kerukunan hidup beragama dan menanamkan nilai-

nilai kehidupan beragama sejak usia dini; 2) Meningkatkan

partisipasi pubtik dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan; 3) Mewujudkan tatakelola

pemerintahan yang baik, serta mewujudkan Sasaran : 1)

Meningkatnya semangat kehidupan beragama; 2) Meningkatnya

partisipasi publik dalam upaya perbaikan penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan; 3) Meningkatnya

kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif; 4)

Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah, sebagaimana

tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016 - 2021.

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat

dari hasil evaluasi pelaksanaan pada tahap sebelumnya, sejauh

mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan

berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam

Renstra SKPD. Hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai

bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan

perencanaan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun

2O2O. Berdasar hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 202O

sampai dengan Triwulan I1 dan perkiraan capaian pada tahun 2O20

dapat diperoleh keterangan bahwa sampai dengan Triwulan II
tahun 2020 realisasi kinerja fisik telah tercapai 7 4,68o/o sedangkan

realisasi kinerja keuangan telah tercapai 55,17V. atau sebesar Rp.

5.255.415.965,-. Dalam hal ini proses penggeseran anggaran untuk
penanganan COVID-19, berpengaruh terhadap proses pencairan
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keuangan sehingga berpengaruh pula terhadap realisasi/ kinerja

keuangan.

Dengan mengoptimalkan seluruh potensi, sumber daya,

sarana dan dana yang ada diperkirakan pada akhir tahun 2020

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo akan mencapai kinerja

100%.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 sampai

dengan Triwulan II dapat di jelaskan sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasl Perkantoran, meliputi

kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, dengan kinerja

fisik sebesar 50% dan kinerja keuangan sebesar

36,150/o

2. Pengelolaan Surat Menyurat dan Kearsipan, dengan

kinerja fisik sebesar 87o/o dan kinerja keuangan sebesar

58,40/o

3. Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber

Daya Air'dan Listrik, dengan kinerja fisik sebesar 727o

dan kinerja keuangan sebesar 56,39"/o

4. Pengelolaan Kebersihan Kantor, dengan kinerja fisik

sebesar 600/o dal kinerja keuangan sebesar 57,56"/o

5. Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal,

dengan kinerja fisik sebesar 960/o dan kinerja keuangan

sebesar 89.160/o

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

I . Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, dengan

kinerja fisik sebesar 7 5o/o dan kinerja keuangan sebesar

t4 ,320/o

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional, dengan kinerja fisik sebesar 787o

dan kinerja keuangan sebesar 68,12o/o

3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan

kinerja fisik sebesar 10% dan kinerja keuangan sebesar

5oo/o
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4 . Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor, dengan kinerja fisik sebesar 857o

dan kinerja keuangan sebesar 78,89o/o

III. Program Peniugkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional,

dengan kinerja lisik sebesar 507o dan kinerja keuangan

sebesar 99 ,98o/o

w. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyrrsunan Pelaporan Keuangan, dengan kinerja fisik

sebesar 93%o dan kinerja keuangan sebesar 8l,7l7o/o

2. Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan,

dengan kinerja fisik sebesar 7 3oh dan kinerja keuangan

sebesar 66,43o/o

V. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan

1. Penyrrsunan Data Dasar Pembangunan, dengan kinerja

fisik sebesar 100% dan kinerja keuangan sebesar

98,360/o

VI. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kehidupan Beragama

1. PenghargaanMasyarakatBerprestasi

2. Koordinasi dan Fasilitasi Keagamaan, dengan kinerja

fisik sebesar 95,71o/o dan kinerja keuangan sebesar

38,270/0

VII. Program Pelayanan Komunikasi Publik

1. Media Relation, dengan kinerja fisik sebesar 84,1o/o dan

kinerja keuangan sebesar 59,29oh

VIII. Program Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah

1. Pengkajian dan Penelaahan Produk-produk Hukum

Daerah, dengan kinerja fisik sebesar 100% dan kinerja

keuangan sebesar 99,47o

2. Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah, dengan

kinerja fisik sebesar 82,28o/o dan kinerja keuangan

sebesar 76,27o

3. Pengelolaan Kelembagaan, dengan kinerja fisik sebesar
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IX.

7Oo/o darr kinerja keuangan sebesar 65,94"/o

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi

Pemerintahan

1. Pengendalian Pelaksanaan APBD dan Non APBD,

dengan kinerja fisik sebesar 77 ,27o/o dan kinerja

keuangan sebesar 54,28Vo

2. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan,

pembangunan dan Kemasyarakatan, dengan kinerja

fisik sebesar 38% dan kinerja keuangan sebesar

37,O70h

3. Penanganan Perkara Hukum Secara Litigasi dan/ atau

Non Litigasi, dengan kinerja fisik sebesar 7 O%o dan

kinerja keuangan sebesar 6l,glYo

4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dengan

kinerja fisik sebesar 100% dan kinerja keuangan

sebesar l OO7o

5. Pelayanan Keprotokolan, dengan kinerja fisik sebesar

85,4% dan kinerja keuangan sebesar 74,97yo

6. Fasilitasi Tamu-tamu Daerah/ Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, dengan kinerja Iisik sebesar 837o

dan kinerja keuangan sebesar 7l,15Vo

7. Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, dengan kinerja ltsik sebesar 517o dan

kinerja keuangan sebesar 44,29oh

8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

dengan kinerja fisik sebesar 5O%o dan kinerja keuangan

sebesar 30,87o

9. Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, dengan kinerja tisik sebesar 50% dan kinerja

keuangan sebesar 07o

10. Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Daerah, dengan

kinerja fisik sebesar 89% dan kinerja keuangan sebesar

81,08%

Perubahan Renja Setda TA 2020 10



x

1 1 . Analisa Media Massa, dengan kinerja fisik sebesar

7l,7o/o dar. kinerja keuangan sebesar 53,2lo

12. Bintek dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik, dengan kinerja fisik sebesar 69,990/o dan

kinerja keuangan sebesar 69,99'/.

13. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, dengan kinerja

fisik sebesar 89,63% dan kinerja keuangan sebesar

82,46%

14. Pelayanan Administrasi Bidang Otonomi Daerah,

dengan kinerja lisik sebesar 97,94o/o dan kinerja

keuangan sebesar a2,LgYo

15. Pengelolaan Kinerja Aparatur, dengan kinerja fisik

sebesar 85% dan kinerja keuangan sebesar 98,27o

16. Pengelolaan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik,

dengan kinerja fisik sebesar 557o dan kinerja keuangan

sebesar 76,94%

17. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa,

dengan kinerja Iisik sebesar 4l ,7 8o/o dan kinerja

keuangan sebesar 4 1,7 $oh

Program Koordinasi Perangkat Daerah

1. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan, dengan kinerja

Iisik sebesar 7l,O4yo dan kinerja keuangan sebesar

63,950/o

2. Koordinasi Pengadaan Barangl Jasa, dengan kinerja

fisik sebesar 72,73o/o dan kinerja keuangan sebesar

72,73Yo

3. Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kehumasan,

dengan kinerja fisik sebesar 85% dan kinerja keuangan

sebesar 7 5,7 3o/o

4. Koordinasi dan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional

HAM, dengan kinerja fisik sebesar 100% dan kinerja

keuangan sebesar 98,960/o

5. Koordinasi Bidarg Organisasi dan Aparatur, dengan

kinerja fisik sebesar 50% dan kinerja keuangan sebesar

Perubahan Renja Setda TA 2020 11



33,290/o

6. Koordinasi Peningkatan Prasarana Perekonomian

Daerah, dengan kinerja fisik sebesar 92,27o/o dan

kinerja keuangan sebesar 86,22Yo

7. Koordinasi Pengembangan Usaha Daerah, dengan

kinerja fisik sebesar 88,1% dan kinerja keuangan

sebesar 81 ,08%

8. Koordinasi Pengembangan Perekonomian Rakyat,

dengan kinerja fisik sebesar 87,83y" dan kinerja

keuangan sebesar 82,83o/o

9. Koordinasi dan Fasilitasi Sosial kemasyarakatan,

dengan kinerja fisik sebesar 34,55yo dan kinerja

keuangan sebesar 24,26Vo

10. Koordinasi, Konsultasi dan Mediasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum, dengan kinerja fisik sebesar

99,7o/o dar. kinerja keuangan sebesar 95,79o/o

1 1 . Fasilitasi Kerjasama Daerah, dengan kinerja Iisik

sebesar 88,27o/o dan kinerja keuangan sebesar 76,070/o

Secara rinci, Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

sampai dengan Triwulan II Tahun 2O2O, yang menyajikan target kinerja

anggaran, kinerja output, kinerja outcome serta realisasi kinerja anggaran,

kinerja output, kinerja outcome, adalah sebagaimana Tabel. 2.1.

Perubahan Renja Setda TA 2020 t2
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan Program dan

Kegiatan Tahun 2O2O tidak terlepas dari beberapa

permasalahan / hambatan yang dihadapi, dengan klasifikasi

sebagai berikut :

a. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas terkait

dengan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam

mengidentifikasi dan memahami permasalahan

pemerintahan yang berkembang;

b. Keterbatasal sarana dan prasarana guna menunjang

kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan dan

pembangunan;

c. Berubahnya peraturan/ regulasi dan dasar kebijakan yang

mengatur tertib administrasi;

d. Keuangan dengan keterbatasan anggaran dan biaya

pendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan;

Meski demikian permasalahan I hambatan dapat

diatasi dengan adanya peluang yang dimiliki oleh Sekretariat

Daerah. Peluang tersebut diklasifikasikan menjadi dua bagian

yaitu dari dalam (internal) dan luar (eksternal) organisasi yang

dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tersedianya Sumber Daya Manusia/ aparatur dari berbagai

macam disiplin ilmu;

b. Anggaran pendukung pencapaian tugas dan fungsi

Sekretariat;

c. Predikat penyelenggaraan pemerintahan dengan predikat

WTP

d. Kondisi Geogralis Kabupaten Purworejo yang strategis dan

potensial;

e. Kondisi masyarakat yang kondusif di wilayah Kabupaten

Purworejo;

f. Perkembangan informasi dan teknologi yang makin pesat

dalam mendukung pengelolaan data dan informasi'
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggataan ftrgas dan Fungsi
Perangkat Daerah.

2.3.1. Telaahan Terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam

Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2Ol5 - 2Ol9

memuat Arah Kebijakan dan strategi Nasional mengenai Tata

Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah antara lain sebagai

berikut:

I . Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

a) Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Arah

kebijakannya adalah restrukturisasi OPD yang efektif

dan ehsien dalam menjalankan pelayanan publik di

daerah. Strategi yang dilakukan adalah:

(a) Penguatan regulasi dan kebijakan restrukturisasi

Organisasi Perangkat Daerah; dan

(b) Peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemerintah

daerah dalam rangka restrukturisasi Organisasi

Perangkat Daerah.

b) Penataan kewenangan

Arah kebijakan penataan kewenangan adalah

meningkatkan kualitas dan sinkronisasi penataan

kewenangan. antar level pemerintahan. Strategi yang

dilakukan adalah:

(a) Penguatan regulasi dan kebijakan penataan

kewenangan; dan

(b) Penguatan peran gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat.

c) Penataan Daerah

Arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas

penataan DOB serta "penundaan" pemekaran DOB'

Strategi Yang dilakukan adalah:

(a) Penguatan regulasi dan kebijakan penataan

daerah;
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(b) Pengembangan pedoman daerah persiapan,

penggabungan serta penghapusan daerah;

(c) Peningkatan kapasitas DOB;

(d) Penyelesaian masalah segmentasi batas daerah;

dan

(e) Peningkatan pelaksanaan evaluasi perkembangan

DOB.

d) Kerjasama Daerah

Arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas

kerjasama daerah di seluruh wilayah.

Strategi yang dilakukan adalah:

(a) Pengembangan model, struktur kelembagaan dan

tata cara kerjasama daerah yang lebih luas dan

implementatif;

(b) Peningkatan fasilitasi untuk Pemerintah Provinsi

dalam kordinasi, pembinaan dan pengawasan serta

resolusi konflik penyelenggaraan kerjasama

daerah; dan

(c) Pemetaan potensi-potensi kerjasama daerah serta

memfasilitasi terbentuknya kerjasama daerah.

e) Harmonisasi peraturan perundangan Arah

kebijakannya adalah meningkatkan kualitas

harmonisasi peraturan perundangan sektoral dan

investasi dengan peraturan perundangan daerah'

Strategi yang dilakukan adalah:

(a) Evaluasi dan/atau konsultasi rancangan Perda;

(b) Pembatalan Perda dan Perkada yang bermasalah;

(c) Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-

undangan bidang otonomi daerah; dan

(d) Pelaksanaan harmonisasi peraturan perizinan

antara Pusat dan daerah.

f) Sinergi perencanaan dan penganggaran

Arah kebijakannya ada-lah meningkatkan sinergi

perencanaan dan penganggaran untuk efektifitas dan
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efesiensi serta pemerataan pelaksanaan pembangunan

di daerah. Strategi yang dilakukan adalah

(a) Perbaikan mekanisme perencanaan, khususnya

Musyawarah Perencanan Pembangunan;

(b) Penguatan lembaga perencana serta hubungan

perencanaan pusat dan daerah dalam sinergi

perencanaan dan penganggaran;

(c) Pembangunan media/ sarana bagi partisipasi

masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan

evaluasi pembangunan daerah; dan

(d) Peny'usunan dokumen rencana pembangunan

tahunan daerah sesuai peraturan, serta

(e) penyelarasan pembangunan nasional dan daerah

melalui harmonisasi peraturan perundang-

undangan terkait penataan rllang, perencanaan

dan penganggaran pusat dan daerah.

g) Akuntabilitas dan Tata Pemerintahan Arah

kebijakannya adalah meningkatkan kualitas kinerja

pemerintah daerah. Strategi yang dilakukan adalah

peningkatan kinerja akuntabilitas laporan keuangan

dan laporan kinerja pemerintah daerah.

h) Peningkatan Pelayanan Publik

Arah kebijakan peningkatan pelayanan publik yaitu

perbaikan kualitas pelayanan publik yang semakin

merata agar mampu mendukung percepatan

kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing

daerah.

Strategi terkait inovasi dan pelayanan publik meliputi:

(a) Penyrrsunan revisi panduan dan regulasi terkait

SPM (Standar Pelayanan Minimal), P|SP

(Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan Inovasi

Daerah untuk percepatan implementasi di daerah;

(b) Peningkatan jumlah daerah yang

mengimplementasikan SPM, PISP, dan Inovasi

Daerah dengan baik;



(c) Penyusunan dan sosialisasi instruksi presiden

mengenai penerapan sikap-sikap pelayanan aparat

dan sosialiasi nilainilai pelayanan;

(d) Penerapan Pedoman Pelayanan Administrasi

Terpadu (PATEN); dan

(e) Penyrrsunan kebijakan terkait peningkatan

kualitas tata kelola dan daya saing perekonomian

daerah.

i) Otonomi Khusus

Arah kebijakannya adalah penguatan pelaksanaan

Otonomi Khusus bagi kemajuan pembangunan daerah

dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pembangunan

yang ditempuh antara lain adalah:

(a) Evaluasi pelaksanaan otonomi khusus dan

pembenahan terhadap kelembagaan, aparatur, dan

pendanaan pelaksanaan otsus;

(b) penJrusunan regulasi mengenai otsus/istimewa;

(c) Penerbitan regulasi daerah dalam rangka

pemantapan sistem tata kelola pemerintahan yang

baik;

(d) Pen3,'usunan NSPK dalam rangka penguatan

kelembagaan badan percepatan pembangunan

kawasan Papua dan Papua Barat; dan

(e) Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan

masyarakat di wilayah otsus/ daerah istimewa.

j) Penguatan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Arah

kebijakannya adalah peningkatan kualitas kepala

daerah dan DPRD dalam melaksanakan pembangunan

daerah. Strategi pembangunan yang ditempuh adalah

(a) pelaksanaan pemilihan kepala daerah sesuai

regulasi pilkada;

(b) pelaksanaan fasilitasi kepala daerah dalam

pembangunan daerah;

(c) penguatan kompetensi pimpinan dan anggota

DPRD; dan
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(d) peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD.

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

Arah kebijakan terkait isu penguatan aparatur pemerintah

daerah yaitu peningkatan kualitas ASN dalam rangka

menjamin tersedianya aparatur pemerintah daerah yang

profesional, memiliki integritas, dan terdistribusikan secara

merata di berbagai daerah sesuai dengan beban kerja

masing-masing daerah.

Strategi turunan arah kebijakan tersebut yaitu

a) Perbaikan mutu pendidikan PNS di Daerah,

b) Penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis

kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan

daerah; serta

c) Pelaksanaan standarisasi, sertifikasi, dan Kerjasama

Diklat Pemerintahan Dalam Negeri

3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

a) Kemampuan Fiskal Daerah, arah kebijakannya adalah:

a. Meningkatkan local taxing pouer. Strategi yang

dilakukan adalah:

(i) Pelaksanaan sosialisasi dan bantuan teknis

untuk peningkatan kepatuhan membayar pajak

daerah, terutama pasca implementasi UU No. 28

tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

(ii) Pengembangan dan pembentukan sistem

pemungutan Pajak Daerah yang efektif dan

efisien tanpa menciptakan high cost economA;

(iii) Penguatan kerjasama administrasi pajak daerah

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten

dan kota;

(iv) Peningkatan kapasitas terkait dengan sistem

pengelolaan data dan administrasi pajak daerah;

dan

(v) Pengembangan dan penataan retribusi daerah'
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b. Meningkatkan potensi penerimaan daerah lainnya
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pAD yang sah. Strategi
yang dilakukan adalah:

(i) Evaluasi dan penataan pengelolaan BUMD
pemerintah daerah;

(ii) Pengembangan penyediaan layanan publik
melalui BUMD yang bersifat mandiri;

(iii) Pengembangan investasi daerah; dan
(iv) Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang

sah.

b) Kualitas Perencanaan dan penganggaran Keuangan
Daerah, arah kebijakannya adalah:

a. Meningkatnya Kualitas perencanaan dan
Penganggaran Daerah. Strategi yang dilakukan
adalah:

(i) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
penganggaran, salah satunya melalui penciptaan

informasi anggaran pemerintah daerah melalui
egouernment;

(ii) Pembuatan kebijakan/ regulasi/ pedoman
bidang anggaran daerah; dan (iii) Meningkatkan
profesionalisme dalam perencanaan dan
penganggaran keuangan daerah

b. Meningkatnya jumlah daerah yang menetapkaa
Perda APBD tepat waktu. Strategi yang dilakukan
adalah:

(i) Pembuatan kebijakan/ regulasi/ pedoman untuk
mendorong penetapan ApBD tepat waktu; dan

(ii) Pemberian reward and punishment sebagai
bentuk insentif dan disinsentif sesuai dengan
amanat UU No. 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintah Daerah.
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c. Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran

berbasis akrual. Strategi yang dilakukan adalah:

(i) Pelaksanaan sosialisasi dan bantuan teknis

untuk mendukung penerapan akuntansi

berbasis akrual; dan

(ii) Penyiapan sistem perencanaan dan

penganggaran akuntansi berbasis akrual yang

mudah dan aplikatif.

d. Meningkatnya kualitas pertanggungiawaban

keuangan daerah.

Strategi yang dilakukan adalah:

(i) Penyrrsunan kebijakan/ regulasi/ pedoman untuk
mendukung pertanggungjawaban APBD tepat

waktu; dan

(ii) Penerapan reward and punishment untuk
mendorong Perda pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yarlg disahkan secara tepat

waktu.

c) Kualitas Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Daerah, arah kebijakannya adalah:

a. Meningkatnya Belanja Pembangunan untuk
menjamin ketersediaan kuantitas dan kualitas

pelayanan dasar bagi masyarakat. Strategi yang

dilakukan adalah:

(i) Peningkatan proporsi belanja modal;

(ii) Pengurangan rasio belanja pegawai terhadap

total belanja;

(iii) Pengembangan variasi pendanaan untuk belanja

infrastruktur di daerah, antara lain melalui

skema hibah, pinjaman, dan skema obligasi; dan

(iv) Meningkatkan persentase belanja modal

terhadap total belanja daerah.

b. Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan daerah

melalui penerapan e-budgeting. Strategi yang

dilakukan adalah:
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(i) Tersedianya dokumen panduan penerapan e-

budgeting,

(ii) Tersedianya sistem aplikasi e-budgeting bagi
' pemerintah daerah; dan

(iii) Meningkatkan persentase jumlah daerah yang

menerapkan e -budg eting.

Sedangkan Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Tahun2018 -2023, dalam rangka pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023

telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan

daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini

merupakan panduan dalam menentukan program prioritas

pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima

tahun kedepan.

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada

setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius,

toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Makna yang terkandung dalam misi ini adalah bagaimana

menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang

aman dan nyaman, kerukunan antar umat beragama,

pluralisme, tanpa ada konflik sosial maupun agama

bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial

masyarakat yang baik.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu persentase

penurunan konflik bernuansa SARA, melalui penciptaan

kohesi sosial di masyarakat, maka beberapa strategi yang

akan dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah

provinsi yaitu:

a. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi,

spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi

politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia

dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta
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didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama

dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan

keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik;

b. Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai

pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk

kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan

fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat,

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang

harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial,

serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Salah

satu program unggulan yang mendukung pada

pencapaian tujuan dan sasaran misi ini adalah

pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, yang

merupakan salah satu bentuk implementasi program

sekolah tanpa sekat. Program tersebut mempakan

bagian dari upaya edukasi politik bagi masyarakat yang

mengajarkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam

proses pengambilan keputusan dan penentuan arah

pembangunan. Edukasi politik bagi masyarakat juga

akan mendorong inisiatif masyarakat untuk mampu

menyelesaikan permasalahan, menjawab tantangan darr

memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta

menegaskan bahwa Negara milik rakyat, dikelola oleh

ralqrat dan diperuntukkan bagi kepentingan ralgzat dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk
memperkuat landasan kehidupan masyarakat Jawa

Tengah yang semakin religius, toleran, dan guyup, juga

dilakukan upaya peningkatan peran rumah ibadah,

fasilitasi pendakwah, dan guru agama. Program ini
adalah sebagai media komunikasi antar agama dan

penghayat untuk membangun hubungan yang saling

menyejahterhan menuju kehidupan yang saling

menghormati, serta terwujudnya kehidupan yang aman

dan nyaman tanpa adanya diskriminasi.
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2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta

memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/ kota

Selama tahun 2013-2O18 capaian reformasi birokrasi
yang paling mendasar adalah berhasil menempatkan rakyat
pada tempat yang terhormat dimana ruang rakyat untuk
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, penentuan

arah dan pengawasan pembangunan menjadi semakin

terbuka. Pada gilirannya partisipasi masyarakat mampu

mendorong reformasi birokrasi yang semakin berpihak

kepada kepentingan publik dan tanggap terhadap

permasalahan yang dihadapai rakyat secara dinamis.

Birokrasi telah ditempatkan sebagai subyek reformasi yang

mendapatkan manfaat (benefitl dari reformasi itu sendiri,

serta juga telah berhasil meningkatkan semangat dan

kenyamanan bekerja, kemauan bekerjasama, transparasi,

dan akuntabel.

Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi di

Jawa Tengah tetap dilandaskan pada nilai utama tetep

mboten korupsi,. mboten ngapusi, yang diarahkan pada tiga

dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin

dinamis dan terbuka; efektivitas, efisiensi dan akutabilitas

manajemen pemerintahan; serta efisiensi kelembagaan, dan

sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.

Cakupan penguatan reformasi birokrasi tidak hanya pada

lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun juga

semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota
di Jawa Tengah.

Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good gouernance

and clean gouemmentl, dengan indikator kinerja tujuan
adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin

diciptakan terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu: 1) meningkatnya

kualitas pelayanan publik; 2) meningkatnya efektivitas dan

efisiensi manajemen pemerintahan; dan 3) meningkatnya

efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya

-
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manusia aparatur yang baik. Strategi yang dilakukan
untuk pencapaian tujual dan sasaran tersebut yaitu:

a. meningkatkan pelayanan publik langsung kepada

masyarakat (direct seruicesl, serta membangun
pemerintahan yang terbuka (open gouern;ment) dengan

perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi,
partisipasi publik dalam penyelenggaraan

pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan

serapan aspirasi publik antara lain melalui kunjungan
lapangan (roadshou);

b. meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan

teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata
kelola pemerintahan), dengan memperkuat jaringan

infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan sistem

informasi pemerintah berbasis elektronik (e-

gouernment\, dan meningkatkan kemampuan ASN

daiam penggunaannya;

c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen

pemerintahan melalui: a) pengembangan sistem

manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan

penguatan proses perencanaan, penganggaran,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara

terpadu dan responsif; b) penguatan kapasitas fiskal
utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal;

c)peningkatan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan dengan penguatan implementasi

kebijakan pengendalian intern Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah (SPIP) secara baik, perkuatan kapabilitas

APIP dari sist qualitg assurance dan consulting partner,

serta pengendalian produk hukum dan penegakkan

perda dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum
dan penindakan produk hukum daerah;

d. mewujudkan efisiensi kelembagaan dan sistem

manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik,

melalui: a) pemetaan, penilaian, dan pengembangan
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kompetensi ASN; pengembangan sistem penilaian

kinerja, penerapan sistem renumerasi, penataan ASN;

penlrusunan kelas jabatan, evaluasi jabatan, serta

pemetaan nilai jabatan; penerimaan pegawai secara

transparan dan akuntabel, promosi jabatan secara

terbuka dengan talent scouting (penelusuran bakat),

serta mutasi ASN dilakukan dengan dasar merit sistem

secara transparan, obyektif dan akuntabel; penegakan

disiplin aparatur; serta pengembangan jabatan

fungsional tertentu; b) perbaikan kinerja organisasi

menuju struktur berbasis kinerja yang tidak hanya

diukur dari hasil (outputl tetapi juga dampak (outcome)

dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran misi kedua ini
didukung dengan program unggulan reformasi birokrasi di

kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi

dan sistem layanan terintegrasi. Program ini ditujukkan

tidak hanya untuk pemerintah provinsi namun juga

diarahkan untuk pemerintah kabupaten/kota di Jawa

Tengah. Karena keberhasilan reformasi birokrasi tidak

hanya sampai pada tataran pemerintah provinsi tetapi juga

hingga leve1 pemerintah kabupaten/kota.

Upaya yang dilakukan pemerintah provinsi antara lain

adalah koordinasi, pembinaan, dan advokasi kepada

pemerintah kabupaten/kota terkait dengan penerapan

reformasi birokrasi, terutama mendorong penerapan

teknologi informasi dan system layanan terintegrasi di

kabupaten/ kota.

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka

lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan

pengangguran

Penurunan kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2018

merupakan penurunan tertinggi selama kurun waktu lima

tahun, bahkan menjadi provinsi dengan penurunan

kemiskinan tertinggi di Indonesia. Penurunan ini juga
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didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil

meskipun tidak tumbuh tinggi sebagaimana provinsi

lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan

ekonomi Jawa Tengah semakin berkualitas dan inklusif.

Untuk itu, pembangunan ekonomi Jawa Tengah lima tahun

kedepan juga didorong untuk semakin inklusif dan

berkualitas. Artinya bahwa pembangunan ekonomi Jawa

Tengah diarahkan untuk semakin banyak melibatkan

masyarakat utamanya pelaku ekonomi usaha mikro, kecil

dan menengah, dan terintegrasi dengan usaha besar,

sehingga diharapkan masyarakat akan mendapatkan

manfaat atas kontribusi mereka. Kapabilitas individual

ataupun kelompok masyarakat akan semakin meningkat

dan merata secara bersama-sama sehingga akan

mempersempit kesenjangan antar pelaku ekonomi. Disisi

lain, pembangunan ekonomi ke depan juga harus tetap

memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial dan

budaya yang diukur dari nilai-nilai sosial, kearifan hidup

bersama alam,. kelembagaan sosial dan budaya hidup

masyarakat.

Dengan pembangunan ekonomi yang semakin

berkualitas dan inklusif, diharapkan akan berdampak pada

percepatan penurunan kemiskinan di Jawa Tengah selama

lima tahun ke depan. Upaya tersebut diperkuat dengan

dukungan dan komitmen para pemangku kepentingan

untuk bekerja bersama dan gotong royong dalam

mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah. Dalam rangka

pencapaian kondisi tersebut, maka strategi yang akan

dilakukan sebagai berikut.

T\rjuan kesatu adalah menurunkan kemiskinan di

Jawa Tengah secara merata, dengan sasaran meliputi: 1)

meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama

penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga

dua desil terbawah serta kelompok rentan lainnya; dan 2)
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menurunnya pengangguran terbuka. Strategi yang

dilakukan adalah:

a. Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin

perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok

petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok

rentan lainya, dengan upaya diantaranya:

1) meningkatkan akses pendidikan berupa Beasiswa

Siswa Miskin (BSM), penyelenggaraan SMK Negeri

Boarding ScLnol, penyelenggaraan SMK Negeri Semi

Boarding di kabupaten dengan angka kemiskinan

tinggi, Sekolah Tanpa Sekat, fasilitasi uji
kompetensi siswa SMK, pemantapan pendidikan

karakter, serta vokasi bidik miskin;

2) peningkatan cakupan pelayanan jaminan kesehatan

bagi masyarakat miskin, pola hidup bersih dan

sehat dan rumah sakit tanpa dinding;

3) stimulan lumbung pangan pada daerah rawan

pangan dan pemberian bantuan sumber pangan

lainnya;

4) bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni

(RSLH) dan perbaikan kualitas lingkungan kawasan

permukiman kumuh termasuk diantaranya air

bersih, sanitasi, dan listrik. Bantuan stimulan RSLH

untuk menumbuhkan kembali gotong royong

masyarakat; memperluas akses pembiayaan; serta

sinergi penanganan dengan pusat, provinsi,

kabupaten/kota, CSR, Baznas, dan lainnnya;

5) pemberian Kartu Jateng Sejahtera, dan pemenuhan

kebutuhan dasar PMKS melalui peningkatan

pelayanan rehabilitasi sosial, pemberian bantuan

jaminan sosial bagi fakir miskin tidak produktif dan

terlantar, penyiapan bimbingan sosial bagi fakir

miskin, serta peningkatan peran PSKS dalam

mendukung usaha kesejahteraan sosial;



6) kepemilikan dan kemudahan perolehan dokumen

administrasi kependudukan;

7) meningkatkan penggunaan MKJP melalui advokasi

kepada masyarakat; kemitraan dengan perusahaan,

TNI, Polri, dan ormas, serta dengan upaya

pengembangan Kampung KB.

b. Penguatan sustainable liuelihood (keberlanjutan

ekonomi masyarakat) melalui:

1) Keperantaraan akses masyarakat terhadap modal

dan jaminan kredit modal, teknologi, pasar, dan

manajemen usaha, diantaranya dengan

menyambungkan informasi tentang program

pembiayaan/ kredit (KUR/Kredit Usaha Rakyat,

Mitra Jateng 25, Ultra Mikro/UMi) bagi KUMKM;

2) Pengembangan startup wirausaha baru melalui

pelatihan keterampilan usaha produktif berbasis

sumber daya lokal/permintaan pasar/wirausaha

pemula dan pelatihan penumbuhan wirausaha baru

termasuk bagi pemuda, perempuan rentan dan

penumbuhan ekonomi pesantren (ekotren);

3) Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi

masyarakat terutama pada sektor pertanian,

peternakan, perikanan, pariwisata, industri kreatif

dan usaha kecil termasuk peningkatan

produktivitas ekonomi perempuan dalam rumah

tangga (ekonomi rumah tangga); peningkatan peran

dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes)/Badan Usaha Milik Antar Desa

(BUMADes); peningkatan peran dan keaktifan Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS) dan Tri Bina (Bina Keluarga Balita, Bina

Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia.

c. Penguatan tata kelola dan kelembagaan

penanggulangan kemiskinan antara lain melalui

peningkatan dan perluasan pengelolaan basis data, dan
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basis spasial dengan pengelolaan dan pemanfaatan

Basis Data Terpadu; penanggulangan kemiskinan

berbasis komunitas, didukung pendampingan yang

kontinyrr, dan pelibatan seluruh pemalgku

kepentingan; pelayanan tindak lanjut pengaduan

masyarakat miskin yang belum memperoleh intervensi

program penanggulangan kemiskinan; peningkatan

peran PSKS dalam mendukung usaha kesejahteraan

sosial; serta mengkonsolidasikan dan mensinergikan

program kerja seluruh pemangku kepentingan dalam

satu lembaga Satuan T\rgas Pengentasan Kemiskinan.

d. Menurunkan pengangguran melalui upaya:

1) peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

agar memiliki kompetensi, kualifikasi, daya saing,

dan jiwa kewirausahaan tinggi, yang link and match

dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan

perekonomian kedepan melalui pelatihan

keterampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga

kerja, dan penguatan program link and match

melalui pengembangan dan penyelarasan kurikulum

SMK dengan industri Dunia Usaha/Dunia Industri

(DU/Dr);

2) perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan

kondisi lingkungan yang bersaing dan ramah bagi

investasi utamanya investasi industry padat karya

yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan

industry dengan supplg chain dati UMKM lokal,

membuka akses pasar tenaga kerja dan

pelaksanaan padat karya pekerjaan umum;

3) peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan

pengawasan tenaga kerja diantaranya melalui BPJS

Ketenagakerjaan, dan perlindungan tenaga kerja

perempuan dan anak.

Strategi tersebut didukung dengan program unggulan

daerah yaitu:
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a Satgas kemiskinan, yang secara fungsional merupakan

upaya penguatan tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk
memastikal kebijakan, rencana program, kegiatan, dan

sasaran penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana,

terutama dalam hal pengelolaan data, perumusan

masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan

pengaduan masyarakat, serta pelaporan

penanggulangan kemiskinan;

Bantuan desa, merupakan bantuan keuangan kepada

pemerintah desa untuk peningkatan prasarana dan

sarana desa, pembangunan kawasan perdesaan,

peningkatan ketahanan masyarakat desa, dan

operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

(KPMD);

Rumah sederhana layak huni, dimaknai sebagai upaya

perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi

Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban

pengeluaran dengan bantuan stimulan perbaikan

Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin

dengan dukungan keswadayaan dan sifat gotong royong

dari masyarakat;

Penguatan BUMDes, melalui peningkatan peran, dan

produktivitas BUMDes sebagai lembaga perekonomian

desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa

melalui lembaga keuangan milik desa;

Pelatihan startup untuk wirausaha muda, merupakan

program daerah untuk mendorong penumbuhan jiwa

kewirausahaan dan keterampilan bagi masyarakat

terutama bagi kelompok pemuda, dan penganggur

dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja;

Sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin

(SMAN, SMKN, SLB), merupakan sekolah yang

dikembangkan untuk anak sekolah dari keluarga

b

C

d

e

f
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miskin, yang pembiayaan operasionalnya oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara penuh.

T\rjuan kedua misi ketiga adalah menciptakan

stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan

inklusif berbasis potensi unggulan, dengan sasaran

meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah

disertai dengan kesejahteraan petani dan peran investasi

terhadap ekonomi daerah. Strategi untuk mencapai tujuan

dan sasaran adalah:

a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian,

perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk

pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

petani, melalui:

1) Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya

pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil

pertanian. Kemampuan petani pada aspek on-fann

dilakukan melalui penerapan teknologi berbasis

kearifan lokal termasuk mekanisasi pertanian dan

pengembangan pertanian organik. Selain itu untuk

meningkatkan nilai tambah produk pertanian (oif:

/arnr), usaha tani diarahkan melalui pengolahan

hasil pertanian potensi local kawasan perdesaan

dan fasilitasi akses pemasaran serta permodalan;

2) Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan

usaha/asuransi petani. Kelembagaan diarahkan

untuk mengelola usaha pada skala lebih besar

berbasis korporasi;

3) Pengembangan kawasan pertanian dengan konsep

" agiculture estate" , yaitu pendampingan dan

pengembangan usaha tani melalui integrasi usaha

pertanian dari hulu sampai hilir berbasis kawasan

sesuai dgngan potensi lokal kawasan;

4) Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk

jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air
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lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan

airnya.

b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan

melalui:

1) Peningkatan kapasitas nelayan, jaminan

kemudahan dan perlindungan bagi nelayan,

peningkatan teknologi dan akses permodalan, serta

asuransi nelayan;

2) Peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap

dan air payau, melalui peningkatan fasilitas

pelabuhan dan teknologi dalam penangkapan ikan;

3) Peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah

ikan;

4) Perbaikan tata niaga perikanan.

c. Optimalisasi. pemanfaatan potensi sumber daya hutan

kayrr dan non kayu, melalui legalisasi sertilikasi kayrr

dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan

kapasitas lebih besar menuju 6.000 m3 dengan tetap

memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung

dan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat

sekitar hutan.

d. Perwmjudan ketahanan pangan dan daya saing pangan

dilakukan melalui perwujudan sistem logistik daerah

yang menjamin ketersediaan terutama ketersediaan

stok pangan yang ada di masyarakat, memperpendek

rantai distribusi serta adanya pengelolaan stok melalui

cadangan pangan dan stabilisasi harga, konsumsi

pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman

(B2SA), serta mutu dan keamanan pangan segar'

e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan

industri kecil dan menengah melalui:

1) pengembangan kawasan industri dan industri yang

menyerap banyak tenaga kerja, yang tersebar

merata di seluruh wilayah Jawa Tengah;



2) peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan

hilirisasi industry melalui standarisasi produk dan

inovasi produk;

3) pengembangan inovasi teknologi produksi, agar

tingkat efisiensi industry dapat menjadi lebih baik;

4) penguatan industri kecil dan menengah yang

mencakup didalamnya aspek modal, pemasaran,

dan standarisasi produk melalui program

pembiayaan/ kredit (KUR/ Kredit Usaha Rakyat,

Mitra Jateng 25), program standarisasi produk yang

dapat meningkatkan nilai tambah produk;

5) pengembangan bahan baku industri substitusi

impor melalui pengembangan industri yang

menghasilkan produk antara yang digunakan

sebagai bahan baku bagi industri lain;

6) penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi

dalam rangka mendukung pengembalgan UMKM

melalui peningkatan, pendampingan, pembinaan

dan pengawasan dengan tujuan koperasi dan

UMKM dapat berkembang dan berjalan baik;

7) integrasi antar sektor pendukung urusan industri

melalui keterkaitan ke belakang (backutard linkagel

dan keterkaitan ke depan (fonuard linkage\.

f. Peningkatan eco socio touism berbasis masyarakat

(local based communityl dan lingkungan hidup dengan

mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa

Tengah yaitu kekhasan geografis, yang dilakukan

melalui pengembangan desa ekowisata sebagai upaya

menyelaraskan pendekatan ekologi dan ekonomi'

Disamping itu, juga dikembangkan Daya Tarik Wisata

untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah,

khususnya pada kawasan yang memiliki tingkat

kemiskinan dan pengangguran tinggi melalui program

pengembangan destinasi pariwisata dan program

pengembangan pemasaran pariwisata. Pengembangan
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pariwisata perlu memperhatikan industri dan ekonomi

kreatif dengan mengembangkan pariwisata se bagai

ruang temu budaya masyarakat dan berdaya dukung

hasil-hasil produksi masyarakat setempat. Hal ini

diimplementasikan dengan strategi utamanya sebagai

berikut:

1) Perbaikan prasarana dan sarana destinasi

pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata,

dan kapasitas pelaku pariwisata;

2) Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan

teknologi media promosi dan informasi pariwisata;

3) Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;

4) Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan

wisata;

5) Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat

dalam industry pariwisata.

g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin

kondusif melalui: I ) Perbaikan sistem dan layanan

perijinan mudah, murah, cepat, dan tepat serta

terbuka; 2) Pengembangan digital inuestment promotion;

3) Mendorong perwujudan investasi hijau; serta

didukung dengan peningkatan sinergi pengembangan

investasi Pemerintah dengan dunia usaha.

h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi

barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar

daerah dan wilayah pengembangan. Upaya yang akan

dilakukan antara lain peningkatan aksesibilitas menuju

daerah tujuan wisata, kawasan industri, pusat

pertumbuhan, wilayah kemiskinan dengan fasilitasi

pengembangan bandara, pelabuhan dan terminal;

peningkatan jalan-jalan provinsi dan sinergi dengan

jalan Nasional dan Kabupaten/Kota; konektivitas antar

daerah dan wilayah pengembangan melalui

pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan

pada kawasan aglomerasi perkotaan diantaranya pada
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wilayah Kedungsepur, Barlingmascakeb,

Subosukowonosraten, dan Purwomanggung, serta

pembangunan dan revitalisasi Terminal Tipe B;

peningkatan jalan provinsi di daerah perbatasan

dengan Jatim, Jabar, dan DIY; serta menghubungkan

kawasan pengembangan industri dan pusat

pertumbuhan baru di Barlingmascakeb,

Purwomanggung, Bregasmalang, Kedungsapur, dan

Banglor.

Program unggulan daerah yang mendukung pada

tujuan kedua misi ketiga ini yaitu:

a. Obligasi daerah, merupakan pembiayaan pembangunan

dengan memanfaatkan potensi di luar Pendapatan Asli

Daerah;

b. Kemudahan akses kredit UMKM merupakan program

fasilitasi bagi UMKM untuk mendapatkan akses kredit

dari perbankan;

c. Menjaga harga komoditas yaitu program untuk menjaga

stabilitas harga yang dilakukan dengan perlindungan

harga dan menjamin pemasaran produk pertanian;

intervensi dan penguasaan stok oleh pemerintah

dengan membeli secara langsung produk pertanian

dengan menugaskan BUMD sebagai operator; serta

penguatan kelembagaan petani di tingkat desa;

d. Asuransi gagal panen untuk petani merupakan upaya

pemberian jaminan bagi petani dari risiko gagal panen

akibat bencana alam, serangan hama penyakit dan

gangguan lainnya;

e. Melindungi kepentingan nelayan merupakan program

untuk memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan

dari risiko selama berakti{itas dan kecelakaan kerja,

termasuk fasilitasi kepentingan dasar;

f. Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur

kereta dan bandara, yang diiakukan dengan melakukan

pengembangan koridor angkutan umum massal
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berbasis jalan (BRT); pengelolaan BRT Trans Jateng

dengan Sistem BLUD; fasilitasi peningkatan layanan KA

Semarang-Solo; fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur

kereta api diantaranya yang menghubungkan wilayah

Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura

timur serta wilayah tengah; fasilitasi pengembangan

bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas

wilayah;

g. Pembangunan embung/irigasi dalam rangka

menciptakan ketahanan air dan pemenuhan air baku

guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan

pangan, penyediaan air bersih bagi masyarakat, dan

mendukung pengembangan kawasan industri;

h. Pembukaan kawasan industri baru melalui afirmasi

kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di

perbatasan barat dan selatan, dalam mempercepat

proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;

i. Rintisan pertanian terintegrasi merupakan konsep

integrasi vertikal hulu hilir, integrasi holistik, pertanian

terintegrasi sektoral (mayor sektoral) dan sektor

terintegrasi dalam pertanian (pertanian mayor),

integrasi berbasis konsolidasi lahan (penerapan

mekanisasi penuh), serta integrasi berbasis organisasi

pertanian, yang dikembangkan antara lain melalui

pengembangan agianlhte estate, integrasi dibawah

tegakan, zero taaste, agrowisata, minapadi, dan

pertanian organik.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejaian

dengan visi dan misi pembangunan Jawa Tengah lima

tahun kedepan, diharapkan menjadi acuan dan pedoman

penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap

tahunnya selama lima tahun kedepan' Adapun Arah

kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2019 dan

2O2O, sebagai berikut :
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1) Arah Kebijakan Tahun 2019

Tahun 2Ol9 merupakan tahun perencanaan pertama

untuk pembangunan jangka menengah daerah Provinsi

Jawa Tengah lima tahun kedepan. Arah kebijakan

pembangunan tahun 2Ol9 ditujukan untuk

"Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan

Pembangunan Dan Pemanfaatan Iptek", dengan

prioritas daerah diarahkan pada:

a. Penanggulangan kemiskinan;

b. Penguatan daya saing ekonomi daerah;

c. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM

dalam rangka mendukung bonus demografi;

d. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup serta penanggulangan bencana;

e. Perwujudan ketahanan pangan dan energi;

f. Pengurangan kesenjangan wilayah;

g. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan

kondusivitas wilayah.

2) Arah Kebijakan Tahun 2020

Arah kebijakan pembangunan tahun 2020 ditujukan

pada "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas

Sumber Daya Manusia", dengan prioritas daerah

diarahkan pada:

a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan

pengangguran;

b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber

daya manusia Jawa Tengah;

c. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi

rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan

lingkungan hidup dan risiko bencana;

d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan

kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas

hskal daerah.

3) Arah Kebijakan Tahun 2021
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Arah kebijakan pembangunan tahun 2021 ditujukan
pada

"Peningkatan Kesejahteraan Dan Perekonomian

Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM",

dengan prioiitas daerah diarahkan pada:

a. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan

dan pengangguran;

b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber

daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa

Tengah Berdaya Saing;

c. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat

dengan tetap memperhatikan keberlanjutan

lingkungan hidup dan risiko bencana;

d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan

kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas

fiskal daerah.

Dari uraian di atas, baik Kebijakan Nasional

sebagaimana tertuang dalam RPMJN 2Ol5 -2019, maupun

Kebdakan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam

RPJMD 2018 - 2023, ry:aka Tata Kelola Pemerintahan

menjadi hal yang sangat penting dan strategis. Tata kelola

(gouernance) tidak dapat dilepaskan dai prinsip

penyelenggoraan pemeintahan Aang baik yaitu

transparans| alotntabilitas dan partisipasi. Unfitk mengarah

ke Tata Kelola Pemerintahan gong baik (Good Gouernonce),

ketiga prinsip ini akan selalu diupayakan meningkot di

segala bidang untsan gang berkaitan dengon pelayanan

masaarakot.

Sehubungan dengan telaah terhadap Kebijakan

Nasiona-l maupun Provinsi tersebut di atas, faktor - faktor

penghambat dan pendorong pelayanan PERANGKAT

DAERAH terkait tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah

yaitu sebagai berikut :

- Faktor - faktor penghambat adalah sebagai berikut :
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3.2-

a. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas

terkait dengan pengetahuan dan kemampuan SDM

dalam mengidentifikasi dan memahami

permasalahanpemerintahan yang berkembang;

b. Keterbatasan sarana dan prasarana guna menunjang

kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan

dan pembangunan;

c. Berubahnya peraturan/regulasi dan dasarkebijakan

yang mengatur tertib administrasi;

d. Keuangan dengan keterbatasan anggaran dan biaya

pendukung tugas dan fungsi;

- Faktor - faktor pendorong adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan

pada prinsip-prinsip good governance dan otonomi

daerah yang bertanggungiawab;

b. Tingginya tuntutan pelayanan publik yang

berkualitas berdasarkan sistem dan prosedur yang

jelas;

c. Pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan aturan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah

daerah untuk pembiayaan pembangunan, sehingga

diperlukan efisiensi dan efektifitas kinerja serta

peningkatan pendapatan daerah;

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 95

Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Ttrgas

dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo, maka T\rgas dan Fungsi (TUPOKSI) Sekretariat

Daerah Kabupaten Purworejo, adalah sebagai berikut:
- TUGASPOKOK:

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo mempunyai

tugas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian

administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah

serta pelayanan administratif.
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F'LT-IVGSI:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut

diatas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian menymsun kebijakan Daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja

Perangkat Daerah;

c. pemantauan dan pelaksanaan evaluasi melaksanakan

kebijakan Daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil

negara di lingkungan Pemerintah Daerah;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Trrgas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah tersebut di atas

dilaksanakan lebih rinci pada struktur dibawahnya yaitu

Asisten Sekda, Bagian - Bagian dan Sub - sub Bagian.

- STRUKTUR ORGA]VISAS/

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo, terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah

b. Asisten Pemerintahan, membawahkan :

l. Bagian Pemerintahan, membawahkan :

a. Subbagian Administrasi Pemerintahan;

b. Subbagian Otonomi Daerah;

c. Subbagian Kerjasama Daerah.

2. Bagian Hukum, membawahkan :

a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;

b. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

c. Subbagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum
3. Bagian Organisasi Aparatur, membawahkan :

a. SubbagianKelembagaan;

b. Subbagian Ketatalaksanaan dan pelayanan publik;

c. Subbagian Pendayagunaan Aparatur
c. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, membawahkan :

Perubahan Renja Setda TA Z0Z0
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1. Bagian Perekonomian, membawahkan :

a. Subbagian Bina Produksi;

b. Subbagian Bina Usaha;

c. Subbagi4n Pengembangan Usaha Daerah

2. Bagian Pembangunan, membawahkan :

a. Subbagian Pengendalian Kegiatan Pembangunan;

b. Subbagian Data, Prasarana, Sarana dan Pelaporan;

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan :

a. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

b. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik

c. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

Barang/Jasa

d. Asisten Administrasi Dan Kesejahteraan Rakyat,

membawahkan:

1. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

a. Subbagian Sosial Kemasyarakatan dan Tenaga

Kerja;

b. Subbagian Kesehatan, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan;

c. Subbagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga,

Pariwisata dan Kebudayaan

2. Bagian Umum, membawahkan :

a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

b. Subbagian Perencanaan;

c. Subbagian Keuangan

3. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan :

a. Subbagian Dokumentasi dan Pemberitaan;

b. Subbagian Analisis Media dan Pendapat Umum;

c. Subbagian Protokol

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Berkaitan dengan pelaksanaan T\rgas Pokok dan

Fungsi tersebut diatas, Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

3.2.1. Tujuan Renja Perangkat Daerah



1.C)

Tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah pada tahun

2O2O adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kerukunan hidup beragama dan

menanamkan nilai-nilai kehidupan beragama sejak usia

dini

b. Meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

c. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik

Sasaral Renja Perangkat Daerah

Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah

pada tahun 2O2O, telah dirumuskan sebagai berikut :

a. sasaran meningkatnya semangat kehidupan beragama,

dirumuskan untuk mencapai tujuan meningkatkan

kerukunan hidup beragama dan menanamkan nilai-nilai

kehidupan beragama sejak usia dini.

b. sasaran meningkatnya partisipasi publik dalam upaya

perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

kemasyarakatan dirumuskan untuk mencapai tujuan

meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

c. sasaran meningkatnya kapasitas penyelenggaraan

pemerintah daerah yang lebih efektif, dan sasaran

meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah

dirumuskan untuk mencapai tujuan mewujudkan

tatakelola pemerintahan yang baik.
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BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGI(AT

DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja

Perangkat Daerah Setda Kabupaten Purworejo Tahun 2020 memuat

pergeseran antara jenis belanja dalam satu kegiatan, penghapusan

kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu

indikatil lokasi dan kelompok sasaran yang mengalami perubahan

maupun yang tidak mengalami perubahan. Penyesuaian indikator dan

target kinerja di Perubahan Rencana Kerja Tahun 2O20 juga harus

dilakukan pada kegiatan yang terdampak dengan adanya ehsiensi dan

rekomposisi pagu anggaran antar kegiatan yang telah dilalsanakan pada

bulan April 2O2O, dalam rangka refocusing dan realokasi anggaran untuk
penanganan pandemi Covid- 19.

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat

Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 secara rinci dapat disajikan

dalam tabel. 3. 1. :
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BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan acuan dan

pedoman dalam proses penganggaran selanjutnya hingga

penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Program dan

kegiatan prioritas yang tertuang dalam Rancalgan Perubahan

Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik
sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas program kerja Sekretariat Daerah dalam
satu tahun anggaran sebagai pengukuran capaian kinerja organisasi
selama tahun 2020.

IV. 1. Catatan Penting

Bahwa pendanaan indiatif program dan kegiatan tidak
terlepas dari asumsi pendapatan daerah yang dapat digunakan
untuk membiayai belanja dacrah. Mengingat kondisi pandemic

Covid-I9 yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda
akan berakhir, maka penekanan pada arah kebijakan pembangunan
tahun 2020 dalam rangka menghadapi tantangan pandemic Covid-
19 dengan memfokuskan pada mitigasi ekonomi dampak Covid-I9
melalui recovery pemulihan ekonomi.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan satu

tahunan untuk menampung perkembangan keadaan yang

mengakibatkan pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan,

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,

serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta

efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional

dan daerah.



Menyikapi kondisi Pandemi Covid-19 ini, maka

dilakukan upaya efisiensi terhadap beberapa belanja

operasional perkantoran maupun operasional kegiatan serta

penundaan beberapa jenis belanja modal yang masih bisa

ditunda pemanfaatannya.

lV.2. Kaidah - kaidah pelaksanaan

Keberhasilan program / kegiatan sebagaimana ditetapkan

dalam Perubahan Renja ini merupakan tanggung jawab seluruh unsur
Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sesuai

tugas dan kewenangannya masing - masing, yang dalam

pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, saling mendukung, saling

melengkapi dalam satu Sistem Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo, demi mencapai tujuan Organisasi.

Sedangkan kaidah - kaidah yang perlu diperhatikan dalam
pelaksanaan Renja tersebut adalah : hasil evaluasi capaian kinerja
sampai dengan triwulan II tahun 2020, masalah yang dihadapi dan
sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya, tujuan
yang akan dicapai, sasaran-sasaran dan prioritas untuk
mewujudkannya, keberlanjutan (sustainable development) untuk
menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan, Dokumen Renja
sebagai salah satu dasar peny,r.rsunan RKA perangkat Daerah dengan
memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada.

IV.3. Rencana Tindak Lanjut

Tindak Lanjut dari semua hal tersebut di atas adalah
dengan : mengoptimalkan sarana, sumber daya dan dana yang ada
dan tersedia untuk mencapai target kinerja program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo ; mengoptimalkan koordinasi, konsultasi, dan
sinkronisasi dengan seluruh Organisasi perangkat Daerah serta
pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan di
Setda Kabupaten Purworejo ; melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan kegiatan.



Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat

Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 sebagai pedoman dalam

pelaksanaan program dan kegiatan serta acuan dalam melakukan

pengendalian dan evaluasi terhadap target - target atas indikator

kinerja yang telah ditetapkan.

Purworejo, 30 Juli 2O20

SEKR
KABUPATEN

DAERAH
RWOREJO,

I Drs. SAID ROMADHON'TPembina 
Utama Madya

NIP. 19640122 198903 ). OO4



Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat

Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 sebagai pedoman dalam

pelaksanaan program dan kegiatan serta acuan dalam melakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap target - target atas indikator
kinerja yang telah ditetapkan.

Purworejo, 30 Juli 202O

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEA PURWORE.IO,

JX
-r Drs. SAID ROMADHON
I P.-br"^ Lrt"*^ Mrdy.

NrP. 19640122 198903 i 004



Pengendalian dan Evaluasi terhadap KebiJakan Renja Sekretariat Daerah
Kabupaten Put rorejo

No Jenis Kegiatal

Hasil
Pengendalian
dan Evaluasi

Faktor
Penyebab
Ketidak

Sesuaian

Tindak Lanjut
Penyempurnaan

Apabila TidakAda Tidak
Ada

(1) (2) (3) (4) (s) (6)
I Pembentukan tim pen]rusun Renja

Perangkat Daerah dan
Penyusunan Agenda Kerja

2 Pengolahal data dan informasi
Ana.lisis gambar pelayanan
Perangkat Daerah kabupaten/kota

4 Mengaji hasil evaluasi Renja-
Perangkat Daerah kabupaten/kota
tahun lalu berdasarkan renstra-
ler1tngkat Daerah kabupaten/kota

5 Penentuan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah kabupaten/kota

6 Penelaahan rancangan awal RKPD
kabupaten/kota

7 Perumusan tujuan dan sasaran
8 Penelaahan usulan masyarakat
I Perumusan kegiatan prioritas
10 Pelaksanaan forum Peralgkat

Daerah kabupaten/kota
10.a. Menyelaraskan program dan

kegiatan Perangkat Daerah
kabupaten/kota dengan usulan
program dan kegiatan hasii
Musrenbang kecamatan

10.b. Mempertajam indikator dan target
kinerja program dan kegiatan
Perangkat Daerah kabupaten/kota
sesuai dengan tugas dan fungsi
Per t Daerah kabu aten kota

10.c. Mensinkronkan program dan
kegiatan antar Perangkat Daerah
kabupaten/kota dalam rangka
optimalisasi pencapaian sasaran
sesuai dengan kewenangan dan
slne tas elaksanaalt

10.d Menyesuaikan pendanaan
program dan kegiatan prioritas
berdasarkan pagu indikatif untuk
masing-masing Perangkat Daerah
kabupaten/kota sesuai surat
edaran bu ati wa-li kota



11 Sasaran progr€rm dan kegiatan
Perangkat Daerah kabupaten/kota
disusun berdasarkan pendekatan
kine{a, perencanaan dan
penganqgaran terpadu.

72 Program dan Kegiatan antar
Perangkat Daerah kabupaten/kota
dengan Perangkat Daerah lainnya
dalam rangka optimalisasi
pencapaian sasaran prioritas
pembangunan daerah telah
dibahas dalam forum Perangkat
Daerah kabupaten /kota

13 Pendanaan program dan kegiatan
prioritas berdasarkan pagu
indikatif unruk masing-masing
Perangkat Daerah kabupaten/kota
telah menSmsun dan
memperh itungkan prakiraan maiu

t4. Dokumen Renja Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang telah
disyahkan

Purworejo, 7 Jttli 2O2O

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEIITPURWOREJO,

J\
+ Drs- SAID MADHON

Pembina Utama Madya
NlP.79640122 198903 I 004

(1) 12) (3) (4) (s) (6)


