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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah 

melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rancangan  Akhir Rencana Kerja 

Kecamatan Galur Tahun 2015 ini dapat diselesaikan dengan baik.  

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Galur Tahun 2015 ini disusun dalam rangka 

melaksanakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah serta 

dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo 

khususnya di wilayah Kecamatan Galur. Dalam rangka itu, Pemerintah Kecamatan Galur 

telah menetapkan Rencana Kerja Tahun 2015 dengan mengacu kepada Renstra Kecamatan 

Galur Tahun 2011-2016 yang ingin mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam rangka 

pelayanan umum yang prima, memfasilitasi kegiatan masyarakat dan program-program yang 

mendukung pembangunan. Banyak hal yang harus dikondisikan untuk dapat mewujudkan 

keinginan tersebut. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tentunya harus 

didukung oleh kelembagaan yang mantap, profesionalisme aparatur dan sarana/prasarana 

pelayanan yang memadai.  

Di tahun 2015 yang akan datang Pemerintah Kecamatan Galur siap melaksanakan visi 

misi yang telah ditetapkan. Dengan pencapaian kinerja  yang diraih saat ini, apabila didukung 

oleh anggaran yang memadai pada tahun-tahun mendatang, niscaya visi misi yang diemban 

akan dapat terlaksana dengan baik. Sehingga Visi kecamatan yang akan meningkatkan fungsi 

pembinaan dan pelayanan umum menuju terwujudnya Kecamatan Galur yang sehat, 

mandiri, dan sejahtera atas dasar iman dan taqwa akan dapat terwujud pada Tahun 2015.  

Demikian ringkasan Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 Instansi 

Pemerintah Kecamatan Galur kami haturkan, selanjutnya untuk menjadikan periksa. 

  

Galur,   23 Mei 2014 

CAMAT GALUR 

 

 

 

Latnyana, S.Ag., M.M., M.A.P. 

Pembina Tk. I, IV/b 

NIP. 19620216 198503 1 014  
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang. 

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galur Tahun  2015, adalah dokumen perencanaan 

Kecamatan Galur Kabupaten Kulon progo untuk periode 1 (satu) tahun, yakni tahun 2015. 

Rencana Kerja Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud 

menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 1 (satu) tahunan dari penjabaran Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo 2011 – 2016, Rencana Strategis 

Kecamatan Galur Tahun 2011-2016 yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati 

dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dengan 

dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo masa bhakti 2011 – 2016, maka 

visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut dituangkan ke dalam RPJMD 

Kabupaten Kulon progo.  

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen 

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi 

program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Kulon progo 2011 – 2016 yaitu :  

“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, 

aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa” 

 

1.2. Landasan Hukum 

Penyusunan Renja Kecamatan Galur Tahun 2015 ini mengacu  dan  berpedoman  pada  

sejumlah  peraturan  yang digunakan sebagai dasar, yaitu : 

a) Landasan Idiil Pancasila; 

b) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945; 

c) Landasan Operasional: 

i. Undang-Undang nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1951; 
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ii. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

iii. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

iv. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008; 

v. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (2005-2025); 

vi. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya 

Undang-Undang nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 

vii. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

viii. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota; 

ix. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan  Tata Cara 

Penyusunan  Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

x. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; 

xi. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 16 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 –2025; 

xii. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 6 tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan; 

xiii. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 2 Tahun 2012 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo (2011-2016); 

xiv. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian 

Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat; 

xv. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur 

Organisasi Terendah Pada Kecamatan. 
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1.3. Maksud dan Tujuan  

Renja Kecamatan Galur disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun 

sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen 

pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan  

cita-cita sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai 

penjabaran RPJM Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Renstra Kecamatan Galur untuk 

jangka waktu satu tahun ke depan dan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen 

rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

 

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Galur adalah : 

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan. 

2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta 

masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Kecamatan 

Galur pada tahun 2015 yang akan dibiayai oleh APBD II, APBD I dan sumber pembiayaan 

APBN maupun masyarakat. 

3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada 

tahun 2015 kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan 

tercapainya visi dan misi kepala daerah. 

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai 

arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu satu 

tahun. 

 

1.4. Sistematika Penulisan  

Rencana Kerja Kecamatan Galur Tahun 2015 yang selanjutnya akan menjadi  pedoman  

bagi  seluruh  jajaran Pemerintah Kecamatan Galur dan Pemerintah Desa se Kecamatan 

Galur dalam menentukan prioritas program  dan  kegiatan  tahunan  ini terdiri dari  : 

 

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 TAHUN LALU  

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Galur Tahun 2013 

2.1.1 Realisasi Program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan  

2.1.2 Realisasi Program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan : 

2.1.3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau 

melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain : 

2.1.4 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program SKPD 

2.1.5 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu 

diambil untuk mengatasi penyebab tersebut. 

2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD  

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD 

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 

 

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kinerja Tahun 2015 

3.2.1 Tujuan 

3.2.2 Sasaran. 

3.3  Program Dan Kegiatan Tahun 2015 

3.3.1. Program 

3.3.2. Kegiatan 

3.4 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan 

Program Dan Kegiatan 

 

BAB IV PENUTUP 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 

 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Galur Tahun 2013 

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Galur yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Galur Tahun 2013 menunjukkan hasil yang baik, 

hal tersebut didapat dengan membandingkan antara Target Kinerja Tahun 2013 dengan 

Capaian kinerja pada LPPD Tahun 2013 Kecamatan Galur, semua program kegiatan 

diselenggarakan sesuai dengan urusan masing-masing seksi dapat dilaksanakan dengan baik.  

 

2.1.1. Realisasi Program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran 

yang direncanakan : 

Sesuai dengan hasil yang didapat dari perbandingan antara Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Galur Tahun 

2013, dengan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Galur Tahun  2013 tidak didapati realisasi 

program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran dari yang 

direncanakan. 

Realisasi program / kegiatan di Kecamatan Galur baik exs BAU maupun Program 

Peningkatan Pelayanan Kecamatan semuanya berjalan baik dengan persentasi 100 %. Hal 

yang tampak sebagai penurunan persentase biasanya terdapat pada anggaran dimana, 

penggunaan angggaran biasanya berubah dari yang telah ditargetkan pada saat 

pembahasan RKA. Namun secara keseluruhan target kinerja dapat terpenuhi sesuai yang 

direncanakan. 

2.1.2. Realisasi Program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran 

yang direncanakan : 

Secara keseluruhan realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran seperti yang direncanakan, hal ini terlihat dari hasil perbandingan antara 

target kinerja pada Rencana Kerja SKPD Kecamatan Galur telah sesuai dengan realisasi 

yang ditunjukkan dari Realisasi target kinerja pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah dan Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Galur Tahun 2012, 2013 dan untuk Tahun 

2014 belum dapat dibandingkan karena baru berjalan. Secara ringkas hasil/realisasi kinerja 

program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator kinerja yang 

ingin dicapai adalah : 

1) Kelancaran penggajian pegawai, mencapai 100 %. 

2) Terlaksananya seluruh perjalanan dinas yang penting (100 %). 

3) Kinerja Pemerintah Kecamatan 100 % dapat dipertanggungjawabkan. 

4) Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Kecamatan mencapai  100 %.  

5) Kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan rumah tangga kecamatan 

mencapai 100 %. 

6) Kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan tata usaha kecamatan mencapai 80 

%. 

7) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pendidikan dan pelatihan 

Non Formal mencapai 100 %, dengan telah dilaksanakannya pengiriman personil 

sebanyak 2 orang untuk mengikuti kursus komputer. 

8) Tersusunnya Rencana Kerja SKPD tahun 2014 mencapai 100 % 

9) Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD mencapai 

100 % 

10) Tersedianya laporan semesteran, mencapai 100 %  

11) Tersusunnya Renstra SKPD mencapai 100 % 

12) Tersedianya data Monografi Kecamatan sebanyak 2 (dua) unit. 

13) Tersedianya Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) sebanyak 10 

eksemplar. 

14) Adanya evaluasi kegiatan / program yang ada di kecamatan minimal sekali 

setahun. 

15) Tersedianya data Profil Kecamatan sebanyak 8 eksemplar. 

16) Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum dikelola dengan baik, mencapai 

100 %. 

17) Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan 

rencana pembangunan mencapai 80 %. 

18) Kecamatan mampu memberikan fasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

oleh masyarakat, pemerintah desa, LSM dan lembaga lainnya (75 %).  

19) Terkirimnya duta seni dalam acara-acara kesenian baik ditingkat kabupaten 

maupun propinsi sebanyak 3 group. 

20) Terlaksananya Upacara Hari Besar Nasional dan keagamaan mencapai 100 % 

21) Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan mencapai 100 % 
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b. Meningkatnya kualitas aparatur, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai 

berikut : 

1) Disiplin pegawai meningkat 90 %. 

2) Pengetahuan pegawai meningkat 90 %. 

3) Jumlah aparatur yang mempunyai kualifikasi baik dalam pelayanan masyarakat 

mencapai 80 %. 

4) Jumlah aparat yang mengikuti kursus non formal (kursus komputer) mencapai  

100 % dari target tiap tahun .  

 

c. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, dengan indikator kinerja 

yang ingin dicapai adalah : 

1) Terpeliharanya seluruh kendaraan dinas 100 %. 

2) Terpeliharanya seluruh inventaris kantor dengan baik ( 80 % ). 

 

d. Meningkatnya keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, dengan 

indikator kinerjanya : 

1) Seluruh desa ( 7 Desa ) terjangkau pelayanan keamanan dan ketertiban oleh 

Muspika. 

 

e. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dengan indikator kinerjanya : 

1. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilaksanakan 100 % dengan peningkatan 

monitoring penyelenggaran PAUD. 

2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan 90 % sesuai 

target penyelenggaraan PMT-AS, dan pembinaan UKS. 

3. Peningkatan Penyuluhan kepada masyarakat dengan kesehatan dan gizi 

 

f. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan 

indikator kinerjanya : 

1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi KUBE-FM di 3 desa dengan baik. 

 

g. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilaksanakan secara baik 

sesuai rencana dengan indikator : 

1.  Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan 

pembangunan dengan kegiatan Lomba Desa dan Bulan Bakti Gotong Royong . 
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h. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan indikator : 

1. Meningkatkan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak  dalam 

rangka partisipasi pembangunan mencapai 80 %. 

2. Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan pengarusutamaan gender dan KDRT 

 

i. Pengembangan perekonomian pedesaan. 

1. Mengembangkan dan Meningkatkan peran dan fungsi BUMDesa mencapai 80 %. 

 

2.1.3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target 

kinerja program/kegiatan antara lain : 

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa hal yang mungkin dapat dikategorikan 

kurang / tidak memenuhi target kinerja lebih kepada dampak (benefit) dari program / 

kegiatan yang dilaksanakan, bukan pada indikator kinerja kegiatan, sehingga dalam bagian 

ini dapat dijelaskan beberapa faktor yang menyebabkan dampak (benefit) yang diharapkan 

dari target kinerja program/kegiatan tidak tercapai antara lain : 

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat. Perumahan 

penduduk yang kebanyakan masih berimpitan dengan kandang ternak, penyimpanan 

air yang tidak tertutup sehingga menjadi sarang nyamuk dan sistem pembuangan 

limbah yang kurang baik adalah menjadi salah satu contohnya. Demikian pula dengan 

rumah tangga yang memiliki jamban keluarga juga masih sedikit. 

2. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan rendahnya tingkat 

kesejahteraan ini tentu saja mempengaruhi/berkaitan dengan hal lainnya misalnya 

dengan rendahnya gizi yang dikonsumsi, tingkat pendidikan, ketrampilan, dll. 

3. Adanya perbedaan tentang kesetaraan gender yang ditandai dengan masih adanya 

sikap dan pandangan bahwa derajat/kedudukan laki-laki berada di atas perempuan. 

Wanita masih dianggap sebagai orang yang tidak berdaya dan tidak perlu 

diberdayakan. Sehingga wanita tidak mempunyai hak-hak seperti halnya yang dimiliki 

oleh pria yang berarti masih adanya diskriminasi terhadap perempuan.  

4. Belum berjalannya kegiatan organisasi kepemudaan dan olah raga. Di pedukuhan dan 

di tingkat desa aktivitas kepemudaan dan keolahragaan masih kurang. Kalaupun ada 

sifatnya masih insidentil, misalnya kegiatan olah raga dalam rangka memperingati Hari 

Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun. 

5. Belum tertanganinya sistem manajemen grup/kelompok kesenian secara profesional. 

Sehingga mereka belum dapat tampil secara baik dan kurang menghibur. Apabila 
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dikelola dengan manajemen yang profesional tidak menutup kemungkinan hasil dari 

kegiatan ini dapat menjadi sumber income yang cukup untuk menghidupi keluarga 

pelaku seni tersebut. 

6. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan satuan perlindungan masyarakat. Hal ini 

diakibatkan karena masih kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh 

satlinmas. 

7. Belum tersosialisasikannya persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan pelayanan 

di kantor Kecamatan. Sehingga masih dijumpai masyarakat  yang mengurus suatu 

keperluan di Kecamatan mengalami BTL (berkas tidak lengkap) sehingga mengganggu 

kelancaran dalam pelayanan. Apabila yang bersangkutan diminta untuk kembali 

cenderung keberatan karena tempatnya jauh yang berarti akan memakan tenaga, 

biaya, dan waktu yang cukup besar. 

8. Kurangnya tingkat kesejahteraan pegawai Kecamatan. Hal ini disebabkan karena 

rendahnya pendapatan yang diterimanya (take home pay) sedangkan harga berbagai 

kebutuhan pokok terus meningkat. Sehingga faktor ini mau tidak mau akan 

mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah Kecamatan dalam menjalankan tugasnya. 

9. Masih kurang lengkapnya sarana dan prasarana penunjang bekerja  dalam rangka  

memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  yang  diantaranya  adalah: 

 Kurangnya fasilitas gedung kantor sebanyak 1 unit untuk ruang komputer yang 

layak, diharapkan dengan penambahan gedung baru untuk ruang komputer, 

pelaksanaan tugas kedinasan dapat menjadi lebih aman dan cepat. 

 Belum adanya tempat parkir bagi masyarakat sewaktu membutuhkan pelayanan 

umum di Kecamatan, kendaraan masyarakat tidak dapat tertata dengan rapi 

sehingga mengganggu proses pelayanan umum dan kinerja aparatur.  

 Komputer masih kurang 5 unit; untuk setiap seksi belum tersedia komputer yang 

layak kerja, sehingga pekerjaan tidak bisa diselesaikan dengan cepat. 

 Kendaraan dinas/operasional roda dua masih mengalami kekurangan sejumlah 5 

unit, karena baru 2 seksi dan 1 sekretaris yang mendapatkan fasilitas kendaraan 

dinas/operasional roda dua sehingga untuk 3 seksi lain serta Sub Bagian masih 

mengalami kendala dalam melaksanakan koordinasi dengan desa. 

 Alat laminating KTP kurang 1 unit; 



Rencana Kerja Kecamatan Galur Tahun 2015  10 

 

 Wireless untuk pemanggilan pemotretan KTP, dll karena banyak yang menunggu di 

luar sehingga ketika dipanggil tidak mendengar sehingga menghambat pelayanan 

selanjutnya. 

 Tidak adanya Radio komunikasi HT untuk mendukung koordinasi yang cepat, 

sehingga untuk keadaan-keadaan tertentu/darurat aparatur Kecamatan Galur 

masih mengalami kesulitan. 

 

2.1.4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program SKPD 

Salah satu bentuk pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD 

adalah dengan melihat implikasi yang timbul dalam proses pencapaian target program  

SKPD,  dengan demikian akan dapat diukur seberapa persentase perkiraan keberhasilan 

program SKPD itu diserap di masyarakat. Implikasi yang timbul terhadap target capaian 

program Kecamatan Galur antara lain :  

a. Meningkatnya kebutuhan anggaran untuk BBM pertamax kendaraan dinas yang selama 

ini anggaran yang dipakai adalah standar premium, sehingga hal ini jelas mengurangi 

kemampuan aparatur pemerintah kecamatan dalam hal mobilisasi, sebagai bentuk 

pelaksanaan kegiatan patroli terpadu, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di desa, monitoring dan 

evaluasi penyelenggaraan UKS dan kegiatan lain yang memerlukan mobilisasi aparatur. 

b. Meningkatnya kebutuhan gedung kantor, peralatan gedung kantor yang representatif, 

sebagai implikasi dari adanya personil non PNS seperti TKSK, Pendamping Kemiskinan 

dan SP2 (Sarjana Pendamping Pedesaan), Personil TAGANA, UPK-PNPM, yang berkantor 

di kecamatan sebagai bentuk pelaksanaan dan pencapaian program-program 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan 

derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, membuat kebutuhan akan ruang/gedung 

kantor dan peralatan gedung kantor seperti komputer, meja, kursi menjadi meningkat. 

c. Peningkatan kebutuhan anggaran dana untuk subsidi pendukung pelaksanaan pengisian 

perangkat desa dan pemilihan kepala desa yang sampai saat ini masih dibebankan 

kepada desa masing-masing, sehingga dengan adanya subsidi akan mampu 

meningkatkan kualitas pelaksanaan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala 

desa serta meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. 
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d. Diperlukan penyempurnaan regulasi mengenai pengisian perangkat desa dan pemilihan 

kepala desa agar pelaksanaan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa tidak 

terjadi masalah dan gejolak dimasyarakat. 

e. Meningkatnya kebutuhan personil aparatur yang cakap komputer, dikarenakan jumlah 

aparatur di kecamatan dirasa kurang untuk memenuhi pencapaian target kinerja. 

Contoh staf Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Galur yang cakap komputer 

hanya 1 (satu) orang, sedangkan untuk efektivitas pelaksanaan Musrenbang 

memerlukan minimal 2 (dua) orang. 

f. Perlunya pedoman/juknis dalam penyusunan LAKIP, Renstra, Renja, pelaksanaan 

Musrenbang, yang tetap tidak berubah-ubah dan dengan jeda waktu yang cukup 

sehingga kualitas pelaksanaan penyusunan dokumen LAKIP, Renstra, Renja dan 

Musrenbang dapat menjadi lebih baik.  

 

2.1.5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk 

mengatasi penyebab tersebut. 

Untuk mengatasi permasalahan yang menyebabkan dampak (benefit) yang 

diharapkan dari target kinerja program/kegiatan tidak tercapai antara lain dengan 

menetapkan kebijakan berdasarkan sasaran yaitu : 

a. Sasaran ke-1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan 

Publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. 

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah. 

2. Penataan peraturan perundang-undangan.  

3. Pelatihan dan Pendampingan Pengisian Buku-buku Administrasi Desa. 

4. Optimalisasi pemanfaatan tata ruang. 

5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangaunan.  

6. Pengembangan data/informasi/statistik daerah. 

7. Meningkatkan pengembangan teknologi informasi, komunikasi dan media massa. 

8. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dan desa. 

9. Penataan peraturan perundang-undangan. 

10. Menyelenggarakan administrasi dan pelayanan kependudukan serta kearsipan. 

 

b. Sasaran ke-2 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. 

1. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan 

pembangunan. 
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2. Meningkatkan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak  dalam 

rangka partisipasi pembangunan. 

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. 

 

c. Sasaran ke-3 : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 

1. Meningkatkan kualitas pendidikan. 

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. 

3. Meningkatkan mitigasi dan penanganan bencana alam 

4. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

 

d. Sasaran ke-4 : Mengembangkan perokonomian rakyat melalui pengembangan agribisnis, 

industri kecil dan pariwisata. 

1. Mengembangkan dan Meningkatkan peran dan fungsi LKM. 

2. Pengembangan perekonomian pedesaan. 

 

b. Sasaran ke-5 : Meningkatkan fasilitasi pengembangan dunia usaha dan investasi daerah. 

1. Fasilitasi kemitraan dan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah pedesaan. 

 

c. Sasaran ke-6 : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta iman dan 

taqwa. 

1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

2. Mengembangkan wawasan kebangsaan dan ketahanan daerah. 

3. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama  dan fasilitasi sarana prasarana 

peribadatan.  

d. Sasaran ke-7 : Melestarikan budaya dan lingkungan hidup. 

1. Mengembangkan/melestarikan budaya daerah. 

2. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga. 

 

Untuk lebih jelasnya mengenai evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian 

Renstra SKPD di Kecamatan Galur dapat dilihat Tabel 2.1 pada lampiran. 

 

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD  

 

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Galur dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja : 

 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 
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 Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur 

 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 

 

Meningkatnya Sistim 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 : 

 

1. Lingkungan Internal 

Kekuatan : 

 Visi dan misi organisasi yang jelas 

 Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan 

 Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan 

 Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan 

 Adanya sarana dan prasarana 

 

Kelemahan 

 Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai 

 Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis 

lainnya 

 Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan 

 

2. Lingkungan Eksternal 

Peluang 

 RPJM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 

 Agenda Pembangunan Tahunan Kabupaten Kulon Progo 

 Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan 

 Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana 

wilayah dan pelayanan publik 

 Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan 

kecamatan 

 Dukungan dan partisipasi masyarakat luas 

 Diklat peningkatan kualitas aparatur 



Rencana Kerja Kecamatan Galur Tahun 2015  14 

 

 Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat 

 Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram 

 

Ancaman : 

 Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai 

 Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan 

 Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya 

 Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat. 

 Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang 

mengikat 

 Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan kualitas. 

 

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Galur 

dapat dilihat Tabel 2.2 pada lampiran. 

 

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Galur bahwa ditentukan isu-

isu penting yaitu sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan peluang kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati 

Kulon Progo kepada Camat (Perbup No. 48 Tahun 2012) di bidang Pemerintahan untuk 

mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan 

sebagian urusan Bupati kepada Camat, 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 Kecamatan Galur; 

2. 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 

Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar 

memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; 
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3. 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 dinamikan 

ativitas  masyarakat; 

4. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan 

aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, 

serta pemberian pelayanan masyarakat. 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 

 

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD 

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 2015 dapat dilihat 

Tabel 2.3 pada lampiran. 

 

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Galur pada tahun 2015 dalam rangka 

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang 

dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada : 
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1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan 

peningkatan kualitas aparaturnya; 

2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pemerintahan desa; 

3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan 

peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak dan retribusi; 

4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD 

dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat. 

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat  ini didasari oleh pemikiran bahwa 

dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Galur maka keempat hal tersebut diatas perlu 

dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi. 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

 

3.1 Telaah 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 public.  Oleh sebab itu  kebijakan yang 

digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Galur dalam kurun waktu tahun 2011 

sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

3.1.1. 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;  

3.1.2. 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 RENCANA KINERJA TAHUN 2015 

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana 

Strategis maka  Kecamatan Galur mempunyai tujuan : Meningkatkan pelayanan di bidang 

pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta 

kesejahteraan sosial dengan sasaran Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum 

pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan 

fasilitasi di Kecamatan Galur secara Optimal.  



Rencana Kerja Kecamatan Galur Tahun 2015  18 

 

3.2.1. TUJUAN 

Tersedianya dokumen Rencana Kerja Kecamatan Galur Tahun 2015 sebagai 

pedoman kebijakan penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan SKPD Kecamatan 

Galur pada tahun Tahun 2015, agar dapat terlaksana secara terencana dan berhasil, 

bermanfaat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat 

serta didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan pemerintahan serta analisis 

kinerja pelayanan SKPD diatas maka dalam pencapaian kinerja Tahun 2015 mendatang 

SKPD Kecamatan Galur menetapkan sasaran kinerja seperti penjelasan dibawah. 

 

3.2.2. SASARAN. 

Merujuk pada Visi, Misi, Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2015 Kabupaten 

Kulon Progo maka sasaran yang ditetapkan adalah : 

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan 

2. Peningkatan kualitas pelayanan infrastrutktur 

3. Peningkatan kualitas, kontinuitas dan peluang pasar produk lokal 

4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja 

5. Pemantapan ketentraman dan ketertiban 

6. Peningkatan kualitas penglolaan Sumber Daya Alam 

7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Aparatur 

 

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 

3.3.1. Program  

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan 

yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi.  Merujuk 

pada Renstra Tahun 2011-2016 Kecamatan Galur maka program-program yang akan 

dilaksanakan tahun anggaran 2015 terdiri dari 4 (Empat) Program dan 18 kegiatan dengan  

total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 358.000.000,- dengan penjelasan sebagai 

berikut : 

 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja  

 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 
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3.3.2. Kegiatan 

Program Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.  

I. Program Pelayanan administrasi Perkantoran 

No. Kegiatan  Sasaran 

1. 
 

Penyediaan 
jasa/peralatan 
perkantoran 

: Tersedianya jasa perkantoran dan peralatan kantor  
selama 12 bulan 

    

2. Penyediaan jasa 
administrasi keuangan. 

: Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 
selama 12 bulan 

      

3. Penyediaan Rapat-rapat,  
Konsultasi dan 
Koordinasi  

: Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat, 
petugas trantib dan tamu selama 12 bulan 

 

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

No. Kegiatan  Sasaran 

1 Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

: Terwujudnya peralatan kantor berupa  
1. Komputer PC 3 unit serta Printer (satu paket) 

untuk 3 seksi,  
2. Sound Sistem untuk rapat 7 unit,  
3. Whiteboard,  
4. Kipas angin,  
5. AC,  
6. kendaraan dinas/operasional roda dua 2 unit 

      

2 Pemeliharaan Sarana 
dan Prasarana Aparatur 

: Tersedianya biaya operasional pemeliharaan  
1. Rumah dinas 1 unit,  
2. Gedung kantor 6 unit,  
3. Kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit dan  
4. Kendaraan roda 2 sebanyak 3 unit,  
5. Peralatan gedung kantor 9 unit,  
6. Mebeleur 20 unit. 

 

III. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja. 

No Kegiatan  Sasaran 

01 Penyusunan 
perencanaan kinerja 
SKPD 

: Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Kecamatan Galur 

       

02 Penyusunan Laporan 
Keuangan 

: 1. Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan 
dan, 

2. ikhtisar realisasi kinerja SKPD 
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03 Pengendalian,  Evaluasi 
dan Pelaporan Kinerja  

: 1. Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi 
kinerja,  

2. LAKIP,  
3. Laporan Tahunan dan  
4. Profil Kinerja SKPD 

 

IV. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan  

No. Kegiatan  Sasaran 

1. Pembinaan Pelayanan 
Umum Kecamatan 

: Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan 
umum kecamatan : 
1. Pelayanan terpadu,  
2. Sosialisasi pelayanan 

      

2. Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Desa/Kelurahan 

: Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan 
pemerintahan desa : 
7. penyusunan produk hukum tingkat desa,  
8. pendampingan penyaluran dana ke desa 

(DAD/ADD),  
9. tertib administrasi keuangan desa,  
10. tertib administrasi penyelenggaraan 

pemerintahan desa,  
11. intensifikasi PBB,   
12. pemilihan kades, pemilihan dan pengisian 

perangkat desa ) 

      

3. Pembinaan Ketentraman 
dan Ketertiban Lingkungan 

 Terlaksananya pembinaan ketentraman dan 
ketertiban lingkungan  
5. Patroli terpadu Muspika,  
6. posko PBA tingkat Kecamatan,  
7. sosialisasi dan monitoring,  
8. pencegahan penyakit masyarakat dan  
9. pembinaan linmas) 

      

4. Penyusunan Database 
Kecamatan 

 Tersusunnya dokumen Profil Kecamatan  

      

5. Pembinaan Peningkatan 
Kualitas Pendidikan  

 Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan bidang 
pendidikan  
1. PKBM,  
2. PAUD,   
3. UKS, 
4. PMTAS dan  
5. latihan paskibraka di Kecamatan 

      

6. Pembinaan Sosial dan 
Kemasyarakatan 

 Terlaksananya pembinaan sosial kemasyarakatan  
1. PMKS/PSKS,  
2. KAKB,  
3. PKK,  
4. Perempuan dan Anak,  
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5. keagamaan,  
6. kesehatan,  
7. penanggulangan kemiskinan 

      

7. Perencanaan, 
Pengendalian dan 
Pelaporan Pembangunan 
Daerah 

 Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan 
pengendalian pembangunan daerah   
1. Musrenbang,  
2. Monitoring, Pengendalian, pelaporan 

pembangunan daerah,  
3. bulan bakti gotong royong masyarakat, dan  
4. lomba desa 

      

8. Pembinaan Budaya 
Daerah, Pemuda dan 
Olahraga 

 Terlaksananya pembinaan kebudayaan, pemuda 
dan olahraga  
1. Seni dan budaya,  
2. Pemuda dan  
3. Olahraga 

      

9. Pembinaan Wawasan 
Kebangsaan 

 Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan 
masyarakat  
1. Peringatan HUT RI,  
2. Hari Jadi Kulon Progo,  
3. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 

10. Pembinaan Lembaga 
Keuangan Mikro dan 
Ekonomi Produktif 

 Terlaksananya pembinaan lembaga ekonomi 
masyarakat  
1. Pembinaan BUMDes,  
2. Pembinaan Koperasi,  
3. Pembinaan UKM 

 

Selanjutnya untuk perincian program kegiatan serta pagu anggaran dapat dilihat pada 

tabel 2.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang terdapat pada lampiran.  

 

 

 

3.4 FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI BAHAN PERTIMBANGAN TERHADAP RUMUSAN 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

Perumusan rencana program dan kegiatan diatas didasarkan pada Visi Kabupaten Kulon 

Progo sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2011 – 2016 yaitu :  

“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang Sehat, Mandiri, Berprestasi, Adil, 

Aman dan Sejahtera berdasarkan Iman dan Taqwa” 

Dimana kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Kulon Progo 

menetapkan misi : 



Rencana Kerja Kecamatan Galur Tahun 2015  22 

 

a. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui 

peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, 

tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan 

b. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang 

berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance. 

c. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti 

luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada 

pemberdayaan masyarakat  

d. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah 

e. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan 

berkelanjutan 

f. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan 

penegakan hukum. 

 

Selanjutnya guna mendukung visi dan misi Kabupaten Kulon Progo tersebut, serta agar 

dapat dapat memotivasi seluruh elemen pemangku kepentingan di Kecamatan Galur dalam 

melakukan aktivitasnya maka Kecamatan Galur menetapkan visi dan misi sebagai berikut : 

“Meningkatnya Fungsi Pembinaan dan Pelayanan Umum Menuju Terwujudnya  

Kecamatan Galur yang Sehat, Mandiri dan Sejahtera Atas Dasar Iman dan Taqwa ” 

Dan misi yang telah ditetapkan untuk mewujudkan misi tersebut sebagai berikut : 

1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang 

transparan, akuntabel dan partisipatif 

2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. 

3) Meningkatkan kesejahteraan sosial. 

4) Mengembangkan perekonomian rakyat melalui pengembangan agribisnis, industri 

kecil dan pariwisata. 

5) Meningkatkan fasilitasi pengembangan dunia usaha dan investasi daerah. 

6) Meningkatkan keimanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

7) Melestarikan budaya dan lingkungan hidup. 

 

Selain itu perumusan rencana program dan kegiatan diatas didasarkan juga pada 

aspirasi dari stakeholder pembangunan dan memperhatikan kebutuhan pembangunan di 

Kecamatan Galur yang untuk Rencana Pembangunan pada  Tahun 2015 ini mengambil 

tema :  
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Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Ketahanan Ekonomi Lokal dalam rangka 

Penanggulangan Kemiskinan 

 

dengan skala Prioritas :  

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan 

2. Peningkatan kualitas pelayanan infrastrutktur 

3. Peningkatan kualitas, kontinuitas dan peluang pasar produk lokal 

4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja 

5. Pemantapan ketentraman dan ketertiban 

6. Peningkatan kualitas penglolaan Sumber Daya Alam 

7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Aparatur 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Demikian Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Tahun 2015 ini kami susun. Sesuai dengan Perda 

No. 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Renja ini disusun 

merujuk pada RPJM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016, Renstra SKPD Tahun 2011-

2016, serta melihat pada isu-isu strategis Penyelenggaraan Pemerintah.  

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 Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan 

Rencana Kinerja (Renja) Tahun  2015, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini: 

1. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara 

intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh 

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

untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan 

rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan 

di dalam renstra yang sudah dibuat; 

2. 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 renstra ke semua 

pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan 

rencana strategis yang telah dibuat; 

3. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang 

telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan 

jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian 

visi dan misi organisasi. 
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Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah 

dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama 

yaitu Terwujudnya Kecamatan Galur Yang Sehat, Mandiri, Dan Sejahtera Atas Dasar Iman 

Dan Taqwa. Amien. 

Galur,   23 Mei 2014 

CAMAT GALUR 
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