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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Secara umum tugas  dan kewajiban pemerintahan adalah  

menciptakan regulasi  pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, 

menciptakan ketentraman dan ketertiban  masyarakat, pelestarian nilai-nilai 

sosial kultural,  dan memperkuat persatuan  kesatuan bangsa, pengembangan 

kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, 

penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa  dengan menerapkan nilai-nilai dan  

norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa.  Dalam  pelaksanaannya 

diperlukan  penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip 

akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme efektivitas dan efesiensi. 

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan  

sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun 

tingkat pemerintahan daerah.  Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki 

peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom  

karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat 

seperti  disebutkan dalan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014  tentang 

Pemerintahan Daerah. 

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga 

menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan  yang meliputi : 

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban 

umum. 

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan. 

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan  fasilitas pelayanan umum. 

5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan. 

6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa. 

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. 

Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu  

pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah 

dan konprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya 
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kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang 

dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang  baik di 

tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.  Adapun pelaksanaan pembangunan  

dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. 

Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan 

kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati. 

Sebagai tindak lanjut dari uraian di atas  maka perlu disusun suatu  

Rencana Kerja Kecamatan yang merupakan suatu wujud dari model 

penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance).   

Dalam penyusunan Rencana Kerja  Kecamatan Galur Tahun 2017 ini 

yang diorientasikan untuk mewujudkan Tema dan Prioritas Pembangunan 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 dimana RPJMD Kabupaten Kulon Progo 

yang telah habis masa berlakunya pada Tahun 2016. Tema dan Prioritas 

Pembangunan Tahun 2017 yaitu : 

       “ Mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan 

pemerintah guna meningkatkan daya saing daerah ” 

Tema pembangunan tersebut kemudian diwujudkan dalam prioritas 

pembangunan sebagai berikut : 

a. Peningkatan keberdayaan social masyarakat. 

b. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan 

c. Peningkatan layanan kesehatan 

d. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk local 

e. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 

f. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan 

ekonomi 

g. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Galur tahun 

2017 antara lain : 

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

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

Republik Indonesia No. 4286); 

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

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

tentang Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah ; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2007 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 tahun 2010 tentang 

Urusan Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 48 tahun 2012 tentang 

Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat; 

11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 tahun 2014 tentang Pedoman 

Umum Musyawarah Perencanaan  Pembangunan.  

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Galur tahun 2017 

adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang 

menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan  strategis di wilayah Kecamatan Galur 

guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maupun oleh semua lapisan masyarakat 

sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, 

kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif  mendapatkan 

pengakuan dari elemen masyarakat. 
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Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Galur tahun 

2017 adalah: 

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan  pelaksanaan tugas dan peningkatan 

pembangunan satu tahun kedepan; 

2. Menciptakan sinkronisasi dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan 

pembangunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo khususnya Kecamatan 

Galur; 

3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, 

Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi SKPD Kecamatan; 

4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya. 

 

Tema yang diusung dalam Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 

       “ Mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan 

pemerintah guna meningkatkan daya saing daerah ” 

Tema pembangunan tersebut kemudian diwujudkan dalam prioritas 

pembangunan sebagai berikut : 

1. Peningkatan keberdayaan social masyarakat. 

2. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan 

3. Peningkatan layanan kesehatan 

4. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk local 

5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 

6. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi 

7. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. 

 

1.4 Sistematika penulisan  

        Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Galur Tahun 2017 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 . Latar Belakang  

1.2.  Landasan Hukum  

1.3.  Maksud dan Tujuan. 

1.4. Sistematika Penulisan 
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BAB II  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra 

SKPD. 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. 

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD 

2.4. Review terhadap rancangan Awal RKPD 

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat. 

 

BAB. III.  TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi. 

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD. 

3.3. Program dan Kegiatan. 

 

BAB IV.  PENUTUP  

a. Catatan penting 

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan  

c. Rencana Tindak Lanjut ( RTL ) 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU. 

 

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun  2015. 

Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan yang  telah ditetapkan, 

Kecamatan Galur melaksanakan beberapa program dan kegiatan 

sebagaimana tersebut di atas dan dengan melihat sasaran yang ditetapkan. 

Pencapaian sasaran secara rinci adalah : 

1. Sasaran : Terpenuhinya   peningkatan  pelayanan administrasi 

perkantoran tidak mencapai 100 % yaitu pada  : 

a)  Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 

2. Sasaran : Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran 

tidak dapat mencapai 100 %. 

a)  Pengadaan Sarana dan Prasarana perkantoran 

b)  Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 

3. Sasaran : Terpenuhinya peningkatan   kapasitas sumber daya manusia 

SKPD dapat mencapai   100 %  

4. Sasaran : Terpenuhinya penyusunan perencanaan, pengendalian, dan 

evaluasi kinerja dapat mencapai 100 %  

5. Sasaran : Terpenuhinya  peningkatan  pelayanan  kecamatan   tidak 

mencapai 100  % pada kegiatan : 

a) Perencanaan, Pengendalian, dan pelaporan pembangunan daerah 

 

Untuk memberikan gambaran capaian target kinerja hasil/keluaran 

tahun lalu, yaitu tahun 2015 (n-2) dan tahun 2016 (n-1), kami sajikan dalam 

tabel perbandingan antara target yang akan dicapai dengan realisasi capaian 

keluaran (output) dan hasil (outcomes). Untuk data tahun 2015 disusun 

berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sedangkan data 

tahun 2016 disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

SKPD tahun yang bersangkutan (Tabel : 2.1) pada lampiran. 

 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Galur 

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Galur dapat dilihat dari beberapa 

indikator kinerja : 

1. Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur 

2. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 
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3. Meningkatnya Sarana dan prasarana perkantoran 

4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Galur meliputi 

analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat 

menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik 

internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, 

yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada 

gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain: 

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Galur disajikan pada 

tabel berikut : (Tabel : 2.2) pada lampiran. 

 

2.3. Isu-isu Penting/Strategis  Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Galur 

bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut : 

1. Potensi banjir di pemukiman jika tanggul Sungai Progo jebol  

2. Padatnya arus lalu lintas yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain 

3. Kerusakan jalan aspal disejumlah ruas jalan yang ada di wilayah Kec.Galur 

4. Perlunya perkerasan dan pengaspalan jalan yang menghubungkan beberapa 

desa  

5. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas 

6. Akan dibangunnya JJLS 

7. Rencana pembangunan Bandara udara 

8. Penambangan Pasir Besi 

9. Akan dibangun Gardu Transmisi listrik tenaga surya  

10. Rawan bencana Tsunami  

11. Rawan bencana Gempa Bumi 

12. Bencana angin dan pohon tumbang 

13. Kondisi Air bersih yang buruk 

14. Banyaknya rumah tidak layak huni 

15. Masih adanya tanah masyarakat  yang belum bersertifikat 

16. Pengolahan tangkap laut yang belum optimal 

17. Kekeringan di musim kemarau di lahan persawahan  

18. Pengangguran / kenakalan remaja 

19. Angka buta huruf 

20. Permasalahan kekurangan permodalan dan tunggakan pinjaman masyarakat 

dalam lembaga keuangan. 

21. Permasalahan Kesehatan Masyarakat  
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22. Tingginya permintaan masyarakat dalam pelayanan Jamkesmas, Jamkesos 

dan Jamkesda 

 

      Disamping itu ada beberapa hal yang  diperhatikan Kecamatan antara lain : 

a) Pemanfaatan peluang kebijakan pelimpahan sebagian urusan 

pemerintahan dari Bupati Kulon Progo kepada Camat untuk 

mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya 

pelimpahan sebagian urusan tersebut, maka Camat dengan tetap 

mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam 

mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan 

pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah,  potensi wilayah, dan 

potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi 

Kabupaten Kulon Progo; 

b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. 

Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan 

dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada 

pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong 

pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban 

pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Coorperate Sosial 

Responsibility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan 

peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

c) Pelayanan Prima, Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka 

harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada 

masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan 

tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan 

atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima 

tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus 

dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan 

prima akan memunculkan kembali  kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong 

berkembangnya dinamika ativitas  masyarakat; 

d) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. 

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan 
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masyarakat dalam bentuk PATEN (Pelayan Administrasi Terpadu 

Kecamatan ) sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus 

mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh 

sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya 

aparatur dan penambahan jumlah aparatur; 

e) Adanya mega proyek, berbagai program dan kegiatan besar yang masuk 

di Kabupaten Kulon Progo terlebih banyak yang terkonsentrasi di wilayah 

selatan. Penambangan pasir besi, rencana pembangunan bandara, 

pengembangan daerah wisata perlu mempersiapkan kondisi wilayah dan 

masyarakat. 

 

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen 

perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran 

dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program 

prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan 

maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. 

Rencana Kerja Kecamatan Galur berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo 

sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Kulon 

Progo yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah 

Kecamatan Galur. 

Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 

2017 dapat dilihat Tabel : 2.3  pada lampiran. 

 

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Galur pada tahun 2017 

dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan urusan 

pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi 

daerah diarahkan pada : 

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas  pelayanan publik yang menjadi 

kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya; 

2. Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan publik  serta  

aparaturnya; 

3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pemerintahan desa; 

4. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan 

peraturan perundang-undangan  
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serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan 

retribusi; 

5. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, 

UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah kecamatan. 

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat  ini didasari oleh 

pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Galur maka kelima 

hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi. 

 

 

 

 



 Renja 2017 

 
 

11 

BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk 

menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan 

sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu 

tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien 

dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam 

rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard 

penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik.  

Kebijakan tersebut meliputi Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan umum  dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian 

pemberdayaan masyarakat, upaya  penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, 

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta  melaksanakan 

pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang 

belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; 

Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, 

yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, 

pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain 

yang dilimpahkan. 

 

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Galur 

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan  

maka  Kecamatan Galur  mempunyai,         

      Tujuan :  

“Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, 

akuntabel, responsif dan inovatif “. 

Sasaran : 

“ Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat“ 
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3.3. Program dan Kegiatan 

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan 

tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban 

oleh suatu organisasi.  Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

Kantor Kecamatan Galur maka program-program yang akan dilaksanakan tahun 

anggaran 2017 adalah sebagai berikut : 

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 

c) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja 

d) Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD 

e) Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan  

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk 

mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.  

Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut : 

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan : 

1. Penyediaan Jasa dan peralatan perkantoran 

2. Penyediaan Jasa Keuangan 

3. Penyediaan Rapat – rapat, Konsultasi dan Koordinasi 

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 

1) Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 

2) Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 

c) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja  

1) Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 

2) Penyusunan laporan keuangan  

3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 

d) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD 

1) Pengadaan Pakaian PDH 

e) Program peningkatan pelayanan kecamatan 

1) Pembinaan Pelayanan Umum kecamatan 

2) Pembinaan sosial dan Kemasyarakatan 

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan 

Kegiatan Tahun 2017 Kecamatan Galur dapat dilihat Tabel: 3.1 pada lampiran. 
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BAB  IV 

P E N U T U P 

 

 

 

Pada dasarnya seluruh program kerja  dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Galur dalam  mewujudkan visi 

dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Kulon 

Progo di Kecamatan Galur. 

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan 

semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang 

terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Galur. Ruang lingkup perencanaan 

pembangunan di Kecamatan Galur ini bersifat makro dalam rangka mendukung 

pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kulon Progo  secara 

keseluruhan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi tersebut disusunlah 

Rencana Kinerja (Renja) Tahun  2017 dan penetapan status hukum naskah 

perencanaan ini menjadi hal yang penting untuk mewujudkan  implementasi yang 

bersifat  mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan; 

Pengkomunikasian/sosialisasi Rencana Kerja ke semua pihak yang terlibat 

secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi 

seluruh pihak untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting 

untuk mendukung keberhasilan implementasi dan untuk meningkatkan rasa 

tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di 

dalam Rencana Kerja yang sudah dibuat; 

Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh 

seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin 

dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh 

menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan 

pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan 

sosialisasi rencana strategis ke semua pihak untuk memastikan semua pihak 

berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat; 

Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan 

target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh 
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aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin 

pencapaian visi dan misi organisasi. 

Dengan rahmat dan ridho Allah Yang Maha Esa, semoga rencana kerja 

yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan. Amiin. 

 

Galur,  10 Juni 2016 
CAMAT GALUR 

 
 
 
 

LATNYANA, S.Ag., M.M., M.AP. 
Pembina Tk. I, IV/b 

NIP. 19620216 198503 1 014 



:   KECAMATAN GALUR

:   Rp. 770.193.200,-

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET

1 Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

Cakupan Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

20%        85.921.100 

Penyediaan jasa dan peralatan 

perkantoran

Meningkatnya tata 

Kelola 

Pemerintahan

Kec. Galur Jasa perkantoran (jasa persuratan, 

jasa pegawai tidak tetap) dan terse 

dianya peralatan kantor (alat tulis 

kantor, cetak, penggandaan dan surat 

kabar)

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 

bahan dan peralatan kantor

12 bln         36.571.300       39.000.000  Lanjutan

Prioritas 

Daerah
Sasaran Daerah

INDIKATOR KINERJA

HASIL PROGRAM

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

NO

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Program 

Kegiatan

Lokasi

JUMLAH PAGU

SKPD

PAGU INDI-  

KATIF (Rp)

PRAKIRAAN 

MAJU (Rp)

KET.                

Jenis 

kegiatan

KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN

kabar)
Penyediaan jasa keuangan Meningkatnya tata 

Kelola 

Pemerintahan

Kec. Galur Honorarium petugas penatausahaan 

keuangan dan barang

12 bulan Terkelolanya penatausahaan 

keuangan dan barang

12 bln         16.349.800       18.000.000  Lanjutan

Penyediaan rapat-rapat, konsultasi 

dan koordinasi

Meningkatnya tata 

Kelola 

Pemerintahan

Kec. Galur Makanan dan minuman harian 

pegawai, rapat dan tamu serta biaya 

koordinasi dan konsultasi

12 bulan Terkoordinasi dan terkonsulta 

sinya pelaksanaan tugas-tugas 

SKPD

12 bln         33.000.000       36.000.000  Lanjutan

2 Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Perkantoran

Capaian 

ketersediaan sarana 

dan prasarana 

kondisi baik

20%      452.484.900 

Pengadaan sarana dan prasarana 

perkantoran

Meningkatnya tata 

Kelola 

Pemerintahan

Kec. Galur Peralatan kantor berupa sepeda 

motor 2 unit, AC 2 unit, pesawat 

telepon kabel 1 unit dan UPS 1 unit

7 unit Terpenuhinya kebutuhan sarana 

dan prasarana perkantoran

7 unit         54.911.900       60.000.000  Lanjutan

Pemeliharaan sarana dan 

prasarana perkantoran

Meningkatnya tata 

Kelola 

Pemerintahan

Kec. Galur Biaya operasional pemeliharaan 

rumah dinas 1 unit, gedung kantor 6 

unit, rehab fisik gedung 2 unit, 

kendaraan roda empat 1 unit, 

kendaraan roda dua 6 unit, peralatan 

gedung kantor 9 unit, mebeleur 20 

unit; pembayaran jasa pemeliharaan 

sarana prasarana perkantoran (listrik, 

56 unit Tersedianya sarana dan 

prasarana perkantoran kondisi 

baik dan tersedianya gedung 

kantor yang memadahi

56 unit      397.573.000    101.000.000  Lanjutan

sarana prasarana perkantoran (listrik, 

telepon, air dan perijinan kendaraan), 

penyediaan peralatan gedung kantor 

(peralatan listrik, alat kebersihan, 

penyediaan BBM kendaraan 

operasional).



3 Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Manusia SKPD

Capaian 

peningkatan 

kapasitas pegawai 

di SKPD

0

Pengadaan Pakaian Dinas Harian 

(PDH)

Meningkatnya tata 

Kelola 

Pemerintahan

Kec. Galur Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai  25 orang 0

4 Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 

Capaian 

perencanaan, 

pengendalian dan 

evaluasi kinerja

20%        12.987.200 

Penyusunan perencanaan kinerja 

SKPD

Meningkatnya tata 

Kelola 

Pemerintahan

Kec. Galur Rencana kerja SKPD 2018 dan Renstra 

SKPD

2 doku         

men

Tersedianya Renja dan Renstra 

SKPD

2 doku       

men

          4.187.200         4.606.000  Lanjutan

Pemerintahan
Penyusunan laporan keuangan Meningkatnya tata 

Kelola 

Pemerintahan

Kec. Galur Laporan capaian kinerja keuangan 

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2 doku          

men

Terlaporkannya kinerja 

keuangan

2 doku      

men

          3.850.000         4.235.000  Lanjutan

Pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan kinerja

Meningkatnya tata 

Kelola 

Pemerintahan

Kec. Galur Laporan pengendalian dan evaluasi 

kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan 

Profil Kinerja SKPD serta penerapan 

SPIP.

19 doku        

men

Terlaporkannya kinerja SKPD 19 doku      

men

          4.950.000         5.445.000  Lanjutan

5 Program Peningkatan Pelayanan 

Kecamatan

Capaian peningkatan 

pelayanan 

kecamatan

20%        43.850.000 

Pelayanan Umum Kecamatan Meningkatnya tata 

Kelola 

Pemerintahan

Kec. Galur Terkelolanya PATEN. 12 bulan Meningkatnya capaian 

pelayanan masyarakat

100%         16.000.000       17.600.000  Lanjutan

Tersosialisasinya PATEN. 50 org

Pelayanan Sosial dan 

Kemasyarakatan

Meningkatnya tata 

Kelola 

Pemerintahan

Kec. Galur Terkoordinasikannya penanganan 

permasalahan sosial. 

4 kali Tertanganinya permasalahan 

sosial dan kemasyarakatan

100%         27.850.000       30.635.000  Lanjutan

Terbinanya KAKB. 4 kali

Terkoordinasikannya PKK. 4 kali

Tersosialisasikannya KDRT dan 

pengarusutamaan gender.

50 org

pengarusutamaan gender.
Terlaksananya safari jumat, safari 

tarawih dan pengajian PNS.

10 kali

Terkoordinasikannya kecamatan 

sehat.

4 kali

Terkoordinasikannya Kader 

Penanggulangan Kemiskinan.

2 kali



6 Program Peningkatan penye 

lenggaraan pemerintahan 

kecamatan 

Capaian 

peningkatan 

penyelenggaraan 

88.31%      174.950.000 

Peningkatan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa/Kelurahan

Meningkatnya tata 

Kelola 

Pemerintahan

Kec. Galur Terevaluasinya produk hukum tingkat 

desa.

35 doku        

men

Meningkatnya penyelenggaraan 

pemerintahan desa

100%         45.000.000       49.500.000  Lanjutan

Terdampinginya penyaluran dana ke 

pemerintah desa.

7 desa

Terdampinginya  tertib administrasi 

keuangan desa.

7 desa

Terdampinginya tertib administrasi 

penyelenggaraan pemerintahan desa.

7 desa

Terkoordinasikannya intensifikasi PBB 

P2.

7 desa

Terkoordinasikannya pemilihan kades 

dan pengisian perangkat desa

7 desa

Peningkatan Ketentraman dan 

Ketertiban Lingkungan

Meningkatnya tata 

Kelola 

Pemerintahan

Kec. Galur Terfasilitasinya Posko Penanganan 

Bencana Alam tingkat kecamatan. 

1 bulan Peningkatan ketentraman dan 

ketertiban lingkungan

100%         49.450.000       54.395.000  Lanjutan

Terlaksananya Patroli Terpadu.  10 bulan

Terfasilitasinya koordinasi, 

monitoring dan pengamanan 

Pemilukada.

1 bulan

Terfasilitasinya pencegahan penyakit 

masyarakat (miras dan narkoba).

1 kali

Terbinanya Linmas. 70 org

Penyusunan Database Kecamatan Meningkatnya tata 

Kelola 

Pemerintahan

Kec. Galur Tersusunnya Profil Kecamatan 1 doku        

men

Tersedianya data sebagai pedo 

man penentuan perumusan 

kebijakan

100%           5.000.000         5.500.000  Lanjutan

Pendampingan Peningkatan 

Kualitas Pendidikan

Meningkatnya tata 

Kelola 

Pemerintahan

Kec. Galur Terbinanya PKBM. 20 org Peningkatan kualitas pendidikan 100%         16.600.000       18.260.000  Lanjutan

Terbinanya Pengajar PAUD. 20 orgTerbinanya Pengajar PAUD. 20 org

Terbinanya UKS tingkat kecamatan. 20 org

Terfasilitasinya PMTAS.  20 org

Terfasilitasinya latihan Paskibraka.  1 pleton

Termonitornya penyelenggaraan UAS 

dan UAN.

2 kali



Pendampingan Budaya Daerah, 

Pemuda dan Olahraga

Meningkatnya tata 

Kelola 

Pemerintahan

Kec. Galur Terfasilitasinya kegiatan olahraga. 1 kali Meningkatnya kegiatan-kegiatan 

terkait kesenian, kepemudaan 

dan olahraga

100%           8.600.000         9.460.000  Lanjutan

Terfasilitasinya kegiatan kepemu 

daan.

1 kali

Terfasilitasinya kegiatan budaya 

tradisional.

1 kali

Terkirimnya festival seni dan budaya. 1 kali

Terkirimnya Peserta Nyadran Agung 1 kali

Perencanaan, Pengendalian dan  Meningkatnya tata  Kec. Galur Tersusunnya RPTK.   1 doku      Tersedianya data sebagai bahan  100%         35.200.000       38.720.000  LanjutanPerencanaan, Pengendalian dan 

Pelaporan Pembangunan Daerah

Meningkatnya tata 

Kelola 

Pemerintahan

Kec. Galur Tersusunnya RPTK.   1 doku      

men

Tersedianya data sebagai bahan 

perencanaan dan evaluasi 

pembangunan daerah

100%         35.200.000       38.720.000  Lanjutan

Tersusunnya laporan evaluasi 

pembangunan daerah.

4 doku      

men
Terkoordinasinya bulan bhakti gotong 

royong masyarakat. 

1 kali

Terkoordinasinya lomba desa. 1 kali

Peningkatan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya tata 

Kelola 

Pemerintahan

Kec. Galur Terselenggaranya Peringatan Hari 

Besar.

1 kali Peningkatan kesadaran 

wawasan kebangsaan

100%         10.100.000       11.110.000  Lanjutan

Tersosialisasikannya Wawasan 

Kebangsaan.

60 org

Pendampingan Lembaga Keuangan 

Mikro dan Ekonomi Produktif

Meningkatnya tata 

Kelola 

Pemerintahan

Kec. Galur Terbinanya lembaga ekonomi 

masyarakat. 

2 

lembaga

Peningkatan kapasitas lembaga 

ekonomi masyarakat dan UKM

100%           5.000.000         5.500.000  Lanjutan

Terfasilitasinya Pembinaan UKM. 20 org

     770.193.200    508.966.000 

Galur,   April 2016

CAMAT GALUR,

LATNYANA, S.Ag., M.M., M.AP.

 NIP.19620216 198503 1 014




