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IHTISAR EKSEKUTIF 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda  Kabupaten 

Klaten disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta 

dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan 

keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, 

efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan 

lingkungan strategis.  

Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat 

umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 

Laporan akuntabilitas kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis 

(Renstra) Bappeda Kabupaten Klaten, Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019, serta 

Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Dari hasil pengukuran kinerja diatas, dapat 

disimpulkan bahwa semua sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai 

dengan baik. Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah  (SAKIP) telah dilakukan berbagai perbaikan dalam rangka 

menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten meliputi : 1) 

mempublikasikan RPJMD, Renstra, IKU, Perjanjian kinerja dan LKJIP ke website 

unit keja. 2) melakukan review terhadap renstra, 3) menyajikan informasi tentang 

efisiensi penggunaan sumber daya, 4) melakukan pemantauan kemajuan 

pencapaian kinerja, dan 5) melakukan evaluasi program. 

Disamping melakukan penyempurnaan terhadap dokumen SAKIP, 

dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja juga tetap diperlukan 

upaya-upaya untuk : 1) membangun komitmen semua pimpinan di lingkungan 

Bappeda Kabupaten Klaten agar dalam  menecanakan program dan kegiatan 

selalu mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJMD dan  

Renstra, 2) Target yang telah direncanakan dalam dokumen penetapan kinerja 

benar benar dilaksanakan sehingga dapat tercapai secara maksimal, 3) Bahwa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

I.1 Latar Belakang 

 Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban 

yang jelas, a. Spesifik, b. Dapat terukur, c. Dapat dicapai, d. Berjangka 

waktu tertentu, dan e. Dapat dipantau dan dikumpulkan. Penyelenggaraan 

SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan, penyenggaraan SAKIP dilaksanakan 

selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas 

Pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan.  

Laporan kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu instrumen SAKIP 

adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja 

suatu instansi dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran 

strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran 

sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen 

perencanaan. Laporan kinerja instansi pemerintah adalah suatu media 

untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, 

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan 

pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud 

pertanggungjawaban dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan 

sasarannya.  

Peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum dalam 

penyusunan dokumen LKJIP Bappeda antara lain :  
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1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun  2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

3. Peraturan Menteri Ngara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis 

Penyusunan Penetapan kinerja, Pelaporan dan tata cara review atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas  Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 5 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021. 

 

I.2 Fungsi Bappeda 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 62 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Klaten merupakan unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappeda 

Kabupaten Klaten mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.  

 

1. Kepala Badan  

Kepala Badan mempunyai tugas tugas memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan 

pengembangan daerah dengan rincian tugas sebagai berikut :  

a. merumuskan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 

penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 



 

3 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA KAB. KLATEN TAHUN 2019 

b. menyusun rencana pembangunan daerah yang meliputi Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah. 

c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, konsolidasi dan 

harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, 

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat serta Instansi Vertikal; 

d. menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja daerah bersama-sama dengan Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah; 

e. membina, mengarahkan dan mengoordinasikan penyusunan 

dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan 

pembangunan daerah di antara perangkat daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten; merumuskan konsep kebijakan, pedoman 

dan petunjuk teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

f. membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan memonitoring 

secara berkala pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan 

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah agar sasaran 

target dapat tercapai sesuai dengan program kerja serta 

pelaksanaan sesuai dengan ketentuan; 

g. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan 

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai dasar pertimbangan 

pengambilan kebijakan lebih lanjut; 

h. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Badan 

dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang 
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mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Rencana Kerja Pemerintah    Daerah, danRencana 

Strategis Kabupaten, kebijakan Bupati dan kondisi obyektif sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

i. mengkordinasikan penyusunan laporan kinerja Badan; 

j. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah dibidang perencanaan, penelitian dan 

pengembangan daerah; 

k. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya 

berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

l. mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakan 

pembinaan pejabat pengelolaan keuangan; 

m. membina   bawahan   dalam   pencapaian   program   badan   dengan 

memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu 

melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

n. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada 

tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan 

realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun 

berikutnya; 

o. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi 

bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi sasaran 

kinerja pegawai; 

p. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

q. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya; dan 
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s. melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatan 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 

 

2. Sekretaris Badan  

Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Badan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di 

bidang perencanaan, penelitiandan   pengembangan daerah serta 

melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan 

dan pengendalian kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, 

pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian Badan 

dengan rincian tugas sebagai berikut:  

a. mengoordinasikan   dan   menyiapkan bahan  perumusan   konsep 

kebijakan, pedoman    dan petunjuk teknis penyelenggaraan 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan    daerah sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

b. menyiapkan dan mengoordinasikan  penyusunan  rencana 

pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 

c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, 

konsolidasi dan  harmonisasi perencanaan pembangunan  daerah 

dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten, 

Pemerintah Provinsi, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Pusat 

serta Instansi Vertikal; 

d. menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan Kebijakan Umum 

Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka 

penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

e. menyiapkan  pelaksanaan  pembinaan,  pengarahan,  koordinasi  

dan monitoring penyusunan dokumen perencanaan dan 
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pelaksanaan pembangunan daerah di antara perangkat daerah di 

lingkungan Pemerintah ; 

f. mengoordinasikan   dan   menyiapkan   bahan   perumusan   konsep 

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan daerah   sesuai   dengan   peraturan   perundang- 

undangan; 

g. menyiapkan pelaksanaan pembinaan, pengarahan, 

pengkoordinasian, dan monitoring   secara berkala pelaksanaan 

kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan daerah; 

h. menyiapkan dan mengoordinasikan kegiatan pengendalian, 

evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan, 

penelitian dan pengembangan daerah; 

i. merumuskan konsep kebijakan dan mengoordinasikan penyusunan 

rencana program dan kegiatan Badan berdasarkan tugas dan fungsi; 

j. menyelenggarakan  koordinasi  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  di 

lingkup Badan; 

k. menyelenggarakan  kegiatan  pengelolaan  administrasi  umum, 

kepegawaian, keuangan    dan    pelaporan    untuk    mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; 

l. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Badan; 

m. mengoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi dan 

hubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat; 

n. mengoordinasikan  penyusunan  mekanisme  sistem  prosedur  kerja 

Badan; 

o. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 

p. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan 

pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; 

q. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan 

jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; 
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r. mengevaluasi  dan  menginventarisasi   permasalahan  yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif 

pemecahan masalah; 

s. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;   

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya; dan 

u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

2.1. Sub Bagian Perencanaan Program 

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas 

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Badan dan perencanaan 

pembangunan daerah serta pedoman pelaksanaan pembangunan 

daerah dengan rinician tugas sebagai berikut : 

a. menyiapkan   bahan   penyusunan   perumusan   konsep   kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pelaksanaan sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 

c. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, konsolidasi 

dan harmonisasi   perencanaan   pembangunan   daerah   dengan 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten, 

Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat 

serta Instansi Vertikal; 

d. menyiapkan   bahan   penyusunan   Kebijakan   Umum   Anggaran, 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka 

penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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e. menyiapkan bahan pembinaan, pengarahan dan koordinasi 

penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan daerah; 

f. melaksanakan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Badan 

sesuai pelaksanaan tugas; 

g. menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan rencana program 

dan kegiatan Badan berdasarkan tugas dan fungsi; 

h. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;  

i. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada 

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; 

j. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan 

jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; 

k. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif 

pemecahan masalah; 

l. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya; 

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; 

 

2.2. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan 

Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai Pejabat 

Penatausahaan Keuangan (PPK) yang melaksanakan fungsi 

pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan Badan dengan rincian 

tugas sebagai berkut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis 

pelaksanaan pengelolaan   keuangan   Badan   peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 
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b. melaksanakan  pengelolaan  keuangan Badan  yang  meliputi  tata 

laksana keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan dan 

akuntansi; 

c. menyusun dan mengoordinasikan rencana kerja anggaran dan 

dokumen pelaksanaan anggaran Badan; 

d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, 

evaluasi, menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan 

dan pelaksanaan kegiatan Badan dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas dan fungsi; 

e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan; 

f. melaksanakan dan mengelola sistem informasi di lingkungan Badan 

sesuai dengan pelaksanaan tugas; 

g. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 

h. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada 

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; 

i. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan 

jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; 

j. mengevaluas dan menginventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif 

pemecahan masalah; 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya; dan  

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

Kepala Bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melakukan urusan surat menyurat, penggandaan, ekspedisi, 

kearsipan, rumah tangga, pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan 
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barang kantor serta melakukan pengelolaan administrasi 

kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis subbagian umum 

dan kepegawaian  sesuai     peraturan  perundang-undangan  yang 

berlaku; 

b. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan 

kegiatan urusan umum dan kepegawaian Badan; 

c. membagi  tugas-tugas  pada  subbagian  umum  dan  kepegawaian 

kepada bawahannya; 

d. melaksanakan administrasi surat menyurat, ekspedisi, 

penggandaan, kearsipan, pengadaan alat tulis kantor, akomodasi 

rapat, pertemuan, upacara, penerimaan tamu serta pengadaan dan 

pemeliharaan perlengkapan rumah tangga kantor dan barang 

inventaris Badan; 

e. menyusun bahan publikasi dan hubungan masyarakat; 

f. menyusun data dan informasi serta layanan pengaduan masyarakat; 

g. menyiapkan bahan rancangan peraturan perundang-undangan; 

h. menyusun mekanisme sistem prosedur kerja badan; 

i. menyiapkan kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan 

kendaraan dinas; 

j. mengatur dan mengelola penggunaan kendaraan dinas serta 

perlengkapan perjalanan dinas; 

k. mengatur dan mengelola tata ruang kantor, kebersihan, ketertiban, 

keamanan, kenyamanan dan keserasian ruang kantor; 

l. melaksanakan administrasi umum kepegawaian meliputi 

menyiapkan bahan dan mengusulkan Kartu Pegawai, Kartu Isteri, 

Kartu Suami, Tabungan  Asuransi   Pegawai   Negeri,   Asuransi 

Kesehatan dan izin cuti; 
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m. menyusun  Analisis Jabatan,  Analisis  Beban  Kerja  dan  Evaluasi  

Jabatan; 

n. menyiapkan bahan  usulan  pengembangan karir pegawai, meliputi 

kebutuhan pegawai/formasi  pegawai,  usulan  untuk  menduduki 

jabatan, tugas belajar/izin belajar, ujian dinas, pendidikan dan 

latihan, serta pemberian penghargaan dan tanda jasa; 

o. menyiapkan   bahan   usulan mutasi   pegawai   meliputi   kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan/mutasi, pemberhentian 

dan pensiun, penyesuaian ijazah dan Sasaran Kinerja Pegawai; 

p. menyiapkan, menghimpun dan mengelola data pegawai serta 

menyusun Daftar Urut Kepangkatan; 

q. menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan dan barang; 

r. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 

s. melaksanakan  pembinaan, bimbingan dan pengawasan   kepada 

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; 

t. menilai  pencapaian sasaran  kinerja  pegawai  bawahannya  dengan 

jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; 

u. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif 

pemecahan masalah; 

v. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai  bidang tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya; dan  

x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.  

 

3. Bidang Ekonomi 

Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas tugas melaksanakan 

sebagian tugas Badan dalam penyiapan perumusan kebijakan, 
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pedoman, petunjuk teknis, pengkoordinasian, pembinaan, penyusunan 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang 

ekonomi yang meliputi pangan, koperasi dan usaha kecil menengah, 

penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, 

kehutanan, perdagangan, perindustrian dan keuangan, dengan rincian 

tugas sebagai berikut : 

a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di 

bidang ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan; 

b. mengookordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah 

yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang 

terkait bidang ekonomi; 

c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, konsilidasi dan 

harmonisasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait bidang 

ekonomi dengan   Perangkat   Daerah   di   lingkungan Pemerintah 

Kabupaten, Instansi Vertikal, Pemerintah Provinsi, 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat; 

d. mengoordinasikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka 

penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di 

bidang ekonomi; 

e. melaksanakan pembinaan, pengarahan, koordinasi, monitoring, 

evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

yang meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah di bidang ekonomi   dalam   rangka   penyelenggaraan   

pembangunan daerah; 

f. mengoordinasikan rencana program kegiatan bidang ekonomi; 
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g. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 

h. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan 

pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; 

i. menilai pencapaian sasaran  kinerja  pegawai  bawahannya  dengan 

jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; 

j. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif 

pemecahan masalah; 

k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya; dan  

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

3.1. Sub Bidang Ekonomi Produktif 

Kepala Sub Bidang Ekonomi Produktif mempunyai tugas menyiapan 

perumusan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis,     

pengkoordinasian,     pembinaan,     penyusunan perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi 

pangan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan dan 

keuangani, dengan rincian tugas sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di 

subbidang ekonomi produktif sesuai peraturan perundang- 

undangan; 

b. mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah yang 

meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
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dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang terkait bidang 

ekonomi; 

c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, konsilidasi dan 

harmonisasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait bidang 

ekonomi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten, Instansi Vertikal, Pemerintah Provinsi, 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat; 

d. mengoordinasikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka 

penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di 

bidang ekonomi; 

e. melaksanakan pembinaan, pengarahan, koordinasi, monitoring, 

evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

yang meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah di bidang ekonomi   dalam   rangka   penyelenggaraan   

pembangunan daerah; 

f. mengoordinasikan rencana program kegiatan bidang ekonomi; 

g. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 

h. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan 

pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; 

i. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan 

jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai ; 

j. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif 

pemecahan masalah; 

k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya; dan 
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3.2. Sub Bidang Ekonomi Kreatif 

Kepala Sub Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan  

umusan  kebijakan,  pedoman,  petunjuk teknis, pengkoordinasian, 

pembinaan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

daerah dibidang ekonomi yang meliputi koperasi dan usaha kecil 

menengah, penanaman modal, perdagangan dan perindustrian, dengan 

rincian tugas sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di 

subbidang ekonomi kreatif sesuai peraturan perundang-undangan; 

b. menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan rencana 

pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang 

terkait subbidang ekonomi kreatif; 

c. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, 

konsilidasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah 

yang terkait subbidang ekonomi kreatif dengan Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten, Instansi Vertikal, Pemerintah 

Provinsi, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat; 

d. menyiapkan dan melakukan koordinasi dalam penyusunan 

Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon   Anggaran 

Sementara dalam rangka penyusunan rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah di subbidang ekonomi kreatif; 

e. melaksanakan pembinaan, pengarahan, koordinasi, monitoring, 

evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

yang meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah di subbidang ekonomi kreatif dalam rangka 

penyelenggaraan pembangunan daerah; 
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f. menyusun rencana program kegiatan subbidang ekonomi kreatif; 

g. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 

h. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan 

pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; 

i. menilai  pencapaian sasaran  kinerja  pegawai  bawahannya  dengan 

jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; 

j. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif 

pemecahan masalah; 

k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya; dan 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

4. Bidang Sosial Budaya 

Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian  tugas  Badan dalam penyiapan perumusan kebijakan, 

pedoman, petunjuk teknis, pengkoordinasian, pembinaan, penyusunan 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial 

budaya meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan  dan  

pencatatan  sipil, pemberdayaan  masyarakat  dan desa, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga,  

statistik,  persandian,  kebudayaan,  perpustakaan, arsip, tenaga kerja, 

transmigrasi, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, fungsi penunjang 

lainnya serta pemerintahan umum, dengan rincian tugas sebagai berikut 

: 
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a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di 

bidang sosial budaya sesuai peraturan perundang-undangan; 

b. mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah yang 

meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah yang terkait bidang sosial budaya; 

c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, integrasi konsilidasi dan 

harmonisasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait bidang 

sosial budaya dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten, Instansi Vertikal, Pemerintah Provinsi, 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat; 

d. mengoordinasikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka 

penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di 

bidang sosial budaya; 

e. melaksanakan pembinaan, pengarahan, koordinasi, monitoring, 

evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

yang meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah di bidang sosial budaya dalam rangka penyelenggaraan 

pembangunan daerah; 

f. menyiapkan dan melakukan koordinasi teknis dalam perencanaan 

dan pelaksanaan pembangunan daerah untuk penanggulangan 

kemiskinan dan pengangguran; 

g. menyusun rencana program kegiatan Badan di bidang sosial 

budaya; 

h. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 

i. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan 

pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; 
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j. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan 

jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; 

k. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif 

pemecahan masalah; 

l. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya; dan 

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

4.1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial 

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas 

menyiapkan perumusan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis, 

pengkoordinasian, pembinaan, penyusunan perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan daerah dibidang sosial budaya yang 

meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 

serta kepemudaan dan olahraga, dengan rincian tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di 

subbidang   kesejahteraan sosial   sesuai   peraturan   perundang- 

undangan; 

b. menyiapkan penyusunan rencana   pembangunan   daerah yang 

meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah dan  Rencana  Kerja 

Pembangunan Daerah yang terkait subbidang kesejahteraan sosial; 

c. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, 

konsilidasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah yang 
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terkait subbidang kesejahteraan sosial dengan Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten, Instansi Vertikal, Pemerintah 

Provinsi, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat; 

d. menyiapkan dan melakukan koordinasi dalam penyusunan Kebijakan 

Umum   Anggaran,  Prioritas   dan   Plafon   Anggaran Sementara 

dalam rangka penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah di subbidang kesejahteraan sosial; 

e. melaksanakan pembinaan, pengarahan, koordinasi, monitoring, 

evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang 

meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di 

subbidang kesejahteraan sosial dalam   rangka   penyelenggaraan 

pembangunan daerah; 

f. menyusun rencana program kegiatan Badan di subbidang 

kesejahteraan sosial; 

g. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 

h. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan 

pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; 

i. menilai  pencapaian  sasaran  kinerja  pegawai  bawahannya  dengan 

jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; 

j. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif 

pemecahan masalah; 

k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya; dan 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 
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4.2. Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kepala Sub Bidang Pemerintahan, dan Pemberdayaan Masyarakat 

mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pedoman, 

petunjuk teknis, pengkoordinasian, pembinaan,  penyusunan 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial 

budaya yang   meliputi   ketentraman dan ketertiban  umum serta 

perlindungan masyarakat, tenaga kerja, administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil, pemberdayaan  masyarakat dan desa, statistik, 

persandian, kebudayaan,  perpustakaan, arsip, transmigrasi, 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, fungsi penunjang lainnya serta 

pemerintahan umum, dengan rincian tugas sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan   perumusan   konsep 

kebijakan, pedoman dan petunjuk   teknis   perencanaan   dan 

pelaksanaan pembangunan daerah di subbidang pemerintahan dan 

pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan; 

b. menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan rencana 

pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang terkait subbidang 

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat; 

c. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, 

konsilidasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah yang 

terkait subbidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat 

dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten, 

Instansi Vertikal, Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Pusat; 

d. menyiapkan dan melakukan koordinasi dalam  penyusunan Kebijakan

 Umum   Anggaran, Prioritas dan  Plafon   Anggaran Sementara dalam 
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rangka penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah di subbidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat; 

e. melaksanakan pembinaan, pengarahan, koordinasi, monitoring, 

evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang 

meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di 

subbidang pemerintahan danpemberdayaan masyarakat dalam 

rangka penyelenggaraan pembangunan daerah; 

f. menyusun rencana program kegiatan Badan di subbidang 

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat; 

g. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 

h. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan 

pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; 

i. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan 

jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; 

j. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif 

pemecahan masalah; 

k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tuga; 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya; 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam 

penyiapanperumusan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis, 

pengkoordinasian, pembinaan, penyusunan  perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan  daerah dibidang infrastruktur dan 
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pengembangan wilayah, yang meliputi pekerjaan umum dan penataan 

ruang, perumahan  rakyat  dan  kawasan  permukiman,  pertanahan, 

lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, serta 

energi dan sumber daya mineral, dengan rincian tugas sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan perumusan konsep 

kebijakan,pedoman   dan   petunjuk   teknis  perencanaan   dan 

pelaksanaan pembangunan  daerah  di  bidang  infrastruktur  dan 

pengembangan wilayah sesuai peraturan perundang-undangan; 

b. menyiapkan dan mengoordinasikan    penyusunan    rencana 

pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang 

terkait bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; 

c. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, 

konsilidasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah 

yang terkait bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Instansi 

Vertikal, Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Pusat; 

d. menyiapkan dan melakukan koordinasi dalam penyusunan 

Kebijakan Umum   Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara dalam rangka penyusunan rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang infrastruktur dan 

pengembangan wilayah; 

e. melaksanakan pembinaan, pengarahan, koordinasi, monitoring, 

evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

yang meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam 

rangka penyelenggaraan pembangunan daerah; 
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f. menyusun rencana program kegiatan Badan di bidang infrastruktur 

dan pengembangan wilayah; 

g. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 

h. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan 

pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; 

i. menilai  pencapaian sasaran  kinerja  pegawai bawahannya dengan 

jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; 

j. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif 

pemecahan masalah; 

k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya; dan 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

5.1. Sub Bidang Infrastruktur Wilayah 

Sub Bidang Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas meyiapkan 

perumusan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis, 

pengkoordinasian, pembinaan, penyusunan perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan daerah  dibidang infrastruktur dan  

pengembangan  wilayah,  yang  meliputi  pekerjaan umum dan penataan 

ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dengan rincian tugas 

sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan perumusan konsep 

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan daerah di subbidang infrastruktur wilayah 

sesuai peraturan perundang-undangan; 
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b. menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan rencana 

pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang terkait subbidang 

infrastruktur wilayah; 

c. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, 

konsilidasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah yang 

terkait subbidang infrastruktur wilayah dengan Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten, Instansi Vertikal, Pemerintah 

Provinsi, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat; 

d. menyiapkan dan melakukan koordinasi dalam penyusunan Kebijakan 

Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon   Anggaran Sementara dalam 

rangka penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah di subbidang infrastruktur wilayah; 

e. melaksanakan pembinaan, pengarahan, koordinasi, monitoring, 

evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang 

meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di 

subbidang infrastruktur wilayah dalam rangka penyelenggaraan 

pembangunan daerah; 

f. menyusun rencana program kegiatan Badan di bidang perencanaan 

infrastruktur wilayah; 

g. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 

h. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan 

pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; 

i. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan 

jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; 

j. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif 

pemecahan masalah; 
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k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya; dan 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

5.2. Sub Bidang Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan 

Pengembangan Wilayah 

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan 

Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan perumusan 

kebijakan, pedoman, petunjuk teknis, pengkoordinasian, pembinaan, 

penyusunan  perencanaan     dan pelaksanaan pembangunan 

daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, yang 

meliputi perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, 

energi dan sumber daya mineral  dan lingkungan hidup, dengan 

perincian tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan perumusan konsep 

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan daerah di subbidang Sumber Daya Alam, 

Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

b. menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan rencana 

pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang terkait subbidang 

Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah; 

c. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, 

konsolidasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah 

yang terkait subbidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan 
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Pengembangan Wilayah dengan Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten, Instansi Vertikal, Pemerintah Provinsi, 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat; 

d. menyiapkan dan melakukan koordinasi dalam penyusunan Kebijakan 

Umum   Anggaran, Prioritas   dan   Plafon   Anggaran Sementara 

dalam rangka penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah di subbidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup 

dan Pengembangan Wilayah; 

e. melaksanakan pembinaan, pengarahan, koordinasi, monitoring, 

evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang 

meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di 

subbidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan 

Pengembangan Wilayah dalam rangka penyelenggaraan 

pembangunan daerah; 

f. menyusun rencana program kegiatan Badan di subbidang Sumber 

Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah; 

g. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 

h. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan 

pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; 

i. menilai  pencapaian  sasaran  kinerja  pegawai  bawahannya  dengan 

jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; 

j. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif 

pemecahan masalah; 

k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang  tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya; dan 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 
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6. Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi 

Kepala Bidang Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam 

penyiapan perumusan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis, 

pengkoordinasian, pembinaan pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan daerah serta pengendalian dan evaluasi atas 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan perincian 

tugas sebagai berikut: 

a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

b. mengoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di 

pemerintahan kabupaten; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan 

pemerintahan daerah kabupaten; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi dan inovasi daerah; 

e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan; 

f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan di pemerintah kabupaten; 

g. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan atau regulasi berbasis 

penelitian dan pengembangan di kabupaten; 

h. mengoordinasikan pembangunan dan pelayanan masyarakat di 

bidang ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi ; 

i. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi penelitian dan 

pengembangan; 

j. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi atas 

dokumen rencana pembangunan daerah yang meliputi Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
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Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah; 

k. mengoordinasikan    evaluasi    terhadap    kebijakan    perencanaan 

pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan 

daerah serta hasil rencana pembangunan daera; 

l. mengoordinasikan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan 

tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar 

program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan 

daerah; 

m. mengoordinasikan   pelaksanaan   dan   penyusunan   laporan   hasil 

evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah; 

n. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan Badan di 

bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi; 

o. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 

p. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan 

pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; 

q. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan 

jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; 

r. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif 

pemecahan masalah; 

s. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya; dan 

u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 
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6.1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas 

menyiapkan perumusan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis, 

pengkoordinasian, pembinaan, penyusunan dibidang penelitian dan 

pengembangan, dengan rincian tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan   bahan   dan   mengoordinasikan   perumusan   konsep 

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan; 

b. melaksanakan penelitian dan pengembangan di pemerintahan 

kabupaten; 

c. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan 

daerah kabupaten; 

d. melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah; 

e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan; 

f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan di pemerintah kabupaten; 

g. melakukan penyusunan kebijakan   dan   atau   regulasi   berbasis 

penelitian dan pengembangan di kabupaten; 

h. melaksanakan koordinasi pembangunan dan pelayanan masyarakat 

di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi (Iptekin); 

i. melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan; 

j. menyusun rencana program kegiatan Badan di bidang penelitian dan 

pengembangan; 

k. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 

l. melaksanakan  pembinaan,  bimbingan,  pengawasan dan 

pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; 

m. menilai  pencapaian  sasaran  kinerja  pegawai  bawahannya  dengan 

jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawa; 
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n. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif 

pemecahan masalah; 

o. melaksanakan  koordinasi  dan  kerjasama  sesuai  bidang  tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya; dan 

q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

6.2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi 

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas 

menyiapkan perumusan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis, 

pengkoordinasian, pembinaan, penyusunan pengendalian dan evaluasi 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan perincian 

tugas sebagai berikut: 

a. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas dokumen rencana 

pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 

b. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan 

pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan 

daerah serta hasil rencana pembangunan daerah; 

c. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan 

tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar 

program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan 

daerah; 

d. melaksanakan dan menyusun laporan hasil evaluasi program dan 

kegiatan pembangunan daerah; 
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e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan; 

f. menyusun rencana program kegiatan di subbidang pengendalian dan 

evaluasi; 

g. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 

h. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan 

pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; 

i. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan 

jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; 

j. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif 

pemecahan masalah; 

k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya; dan  

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 
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I.3 Struktur Organisasi 

 

 

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten 
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I.4 Isu Strategis 

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda 

di Tahun 2019, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda, antara lain : 

1. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi bidang/sub bidang/sub bagian; 

2. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional (SOP) untuk 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda; 

3. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan 

dan pengintegrasian data berbasis Teknologi Informasi (TI) yang 

tersusun secara sistematis dan akurat; 

4. Sistem aplikasi perencanaan yang belum optimal terintegrasi dengan 

sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan 

evaluasi; 

5. Belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan 

pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan; 

6. Masih minimnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang 

mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan; 
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 
 

II.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten 

Klaten adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

mengemban tugas mewujudkan suatu kondisi ideal Kabupaten Klaten yang 

direpresentasikan melalui visi Pemerintah Kabupaten Klaten, yang 

dituangkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun2016-2021 Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018. Pernyataan visi Pemerintah 

Kabupaten Klaten adalah: "MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG 

MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING". Pemahaman atas pernyataan 

visi tersebut mengandung makna : 

1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai 

batasbatas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Maju, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat 

Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan 

merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, 

pendidikan dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi 

rasa aman, tentram, dan damai. 

3. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten 

Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, 

tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk 

melaksanakan pembangunan. 

4. Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa 

Kabupaten Klaten kedepan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan 
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keunggulan kompetitif sehingga mampu dan dapat bersaing di segala 

bidang. 

Diharapkan kedepan terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, 

pemerintah dan seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam 

merealisasikan pembangunan Kabupaten Klaten secara terpadu. Sebagai 

implikasi dari ditetapkannya visi Pemerintah Kabupaten Klaten tersebut, 

Bappeda Kabupaten Klaten sebagai salah satu unsur penyelenggara 

pemerintah daerah di bidang perencanaan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah dituntut untuk mewujudkan amanat yang terkandung dalam visi 

Pemerintah Daerah tersebut. Bappeda menempati kedudukan penting dan 

strategis dalam proses pembangunan daerah dan kemampuan Bappeda 

sangat menentukan keberhasilan pembangunan, baik dalam rangka 

perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. 

Bappeda Kabupaten Klaten mempunyai cara pandang jauh ke depan agar 

tetap amanah, antisipatif dan inovatif. 

Dalam rangka mewujudkan  amanat yang  tersirat pada visi Pemerintah 

Daerah Bappeda Kabupaten Klaten menetapkan  misi yang ke dua yaitu : 

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” dan misi ke 3 

(tiga) yaitu “Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih 

produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi 

kerakyatan yang berbasis potensi lokal”. 

 

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, Bappeda 

menetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran sebagai berikut : 

➢ Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan 

daerah 

 Sasaran 1 : Meningkatnya  konsistensi dokumen perencanaan 

pembangunan daerah 



 

36 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA KAB. KLATEN TAHUN 2019 

➢ Tujuan 2 : Meningkatnya Penerapan Inovasi dalam Pembangunan 

Daerah 

Sasaran 2 : Meningkatnya kemanfaatan hasil kelitbangan dan 

penerapan kebijakan inovasi 

          Hubungan serta keterkaitan indikator sasaran yang akan dijadikan sebagai 

ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran setiap misi, dapat 

dilihat pada tabel 2.1. 

 

Tabel 2. 1. Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Klaten 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
Kinerja 
Sasaran 

Pada Tahun 
2019 

Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih 

1. Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan 
pembangunan 
daerah; 

Meningkatnya  
konsistensi 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

1. Persentase     
    Konsistensi  
    Program 

RPJMD ke 
    dalam RKPD 

100% 

   1. Persentase 
konsistensi 
program RKPD 
kedalam APBD 

100% 

Misi ke 3 (tiga) yaitu “Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang 
lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi 
kerakyatan yang berbasis potensi lokal” 

2. Meningkatnya 
penerapan inovasi 
dalam pembangunan 
daerah 

Meningkatnya 
kemanfaatan hasil 
kelitbangan dan 
penerapan kebijakan 
inovasi. 

Persentase 
inovasi yang 
diterapkan 

81,82% 
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II.2 Rencana Kinerja Tahunan 
 

Tabel 2. 2. Rencana Kerja Tahunan Bappeda Klaten Tahun 2019 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET  

1. Meningkatnya konsistensi 
dokumen perencanaan 
pembangunan daerah 

Prosentase konsistensi Program 
RPJMD ke dalam RKPD 

100% 

Prosentase konsistensi program RKPD 
ke dalam APBD 

100% 

2. Meningkatnya kemanfaatan 
hasil  kelitbangan dan 
penerapan kebijakan inovasi 

Persentase inovasi yang diterapkan 81,82% 

 

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan 

Tahun 2019 sebagai berikut : 

 

Tabel 2. 3. Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran Bappeda Tahun 2019 

 

No. Tujuan Sasaran Program Kegiatan 

1. 

Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

Meningkatnya 
konsistensi 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 
 

Indikator : 
1. Persentase 

konsistensi 
program 
RPJMD ke 
dalam 
RKPD 

2. Persentase 
konsistensi 
program 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 

Penetapan RKPD 

Penyusunan KUA & 
PPAS 

Penyusunan KUPA 
& PPAS - P 

Penyusunan 
Perubahan RKPD 

Updating Sistem 
Informasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah (SIPPD) 

Sinkroniasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah (SPPD) 
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No. Tujuan Sasaran Program Kegiatan 

RKPD ke 
dalam APBD 

1.  

Peningkatan 
kemampuan Teknis 
Aparat Perencana 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Ekonomi 

Koordinasi dan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Bidang Ekonomi 

Program 
Perencanaan Sosial 
dan Budaya 

Koordinasi dan 
Fasilitasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Bidang Sosial dan 
Budaya 

Program 
Perencanaan 
Prasarana Wilayah 
dan Sumber Daya 
Alam 

Koordinasi dan 
Perencanaan 
Bidang Fisik dan 
Prasaran 

Program 
Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana 
Pembangunan 
Daerah 

Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana 
Pembangunan 
Jangka Panjang 

Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana 
Pembangunan 
Jangka Menengah 

Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana 
Pembangunan 
Tahunan 

Pelaporan 
Pembangunan 
Daerah 

2. 

Meningkatanya 
penerapan 
inovasi dalam 
pembangunan 
daerah 

Meningkatanya 
kemanfaatan 
hasil 
kelitbangan 
dan penerapan 
kebijakan 
inovasi 
 

Program Penelitian 
dan Pengembangan 

Koordinasi 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah 

Penyelenggaraan 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah 
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No. Tujuan Sasaran Program Kegiatan 

Indikator : 
Persentase 
inovasi yang 
diterapkan 

Penguatan Sistem 
Inovasi Daerah 

Penilaian Persektif 
Masyarakat 
Terhadap Kualitas 
Pembangunan Kab. 
Klaten 

 
 

II.3 Perjanjian Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja Tahun 2019 tertuang bahwa untuk mencapai target 

sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Bappeda 

melaksanakan 8 program (2 program rutin dan 6 program urusan). Di dalamnya 

juga mencantumkan rencana anggaran per program. 

 
 

Tabel 2. 4. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2019 

 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN TARGET 

1. Meningkatnya 
konsistensi dokumen 
perencanaan 
pembangunan daerah 

Prosentase 
konsistensi Program 
RPJMD ke dalam 
RKPD  

% 100 

Prosentase 
konsistensi program 
RKPD ke dalam APBD  

% 100 

2. Meningkatnya 
kemanfaatan hasil  
kelitbangan dan 
penerapan kebijakan 
inovasi 

Persentase inovasi 
yang diterapkan 

% 81,82 
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No. Program 
 ANGGARAN 

(Rp.) 
Keterangan 

1. Program pelayanan 
administrasi Perkantoran 

: 798.000.000 APBD II 

2. Program peningkatan sarana 
dan prasarana aparatur 

: 351.000.000 APBD II 

3. Program perencanaan 
pembangunan daerah 

: 2.780.000.000 APBD I APBD II  

4. Program perencanaan 
pembangunan ekonomi 

: 556.500.000 APBD II 

5. Program perencanaan sosial 
dan budaya 

: 550.000.000 APBD II 

6. Program perancanaan 
prasarana wilayah dan sumber 
daya alam 

: 600.000.000 APBD II 

7. Program Pengendalian dan 
Evaluasi  Rencana 
Pembangunan Daerah 

: 490.400.000 APBD II 

8. Program Penelitian dan 
Pengembangan 

: 1.000.000.000 APBD II 

 J U M L A H  7.125.900.000  

 

II.4 Rencana Penganggaran 

Di Tahun 2019 Bappeda kabupaten Klaten melaksanakan 19 kegiatan dengan 

perincian anggaran sebagai berikut : 

 

Tabel 2. 5. Anggaran belanja langsung Program/Kegiatan Tahun 2019 

 

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) 

I. Program Administrasi Perkantoran 798.000.000 

1. Penyediaan jasa surat menyurat 10.000.000 

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 140.000.000 

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 10.000.000 

4. Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000 

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000 

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor 

16.000.000 

7. Penyediaan peralatan rumah tangga 20.000.000 



 

41 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA KAB. KLATEN TAHUN 2019 

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) 

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan 

7.000.000 

9. Penyediaan makanan dan minuman 40.000.000 

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 440.000.000 

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 25.000.000 

12. Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran 30.000.000 

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 351.000.000 

1. Pengadaan peralatan gedung kantor 146.000.000 

2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 10.000.000 

3. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional 60.000.000 

4. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 25.000.000 

5. Pemeliharaan rutin/ berkala meubeler 10.000.000 

6. Fasilitasi pindah kantor 100.000.000 

III. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.780.000.000 

1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 700.000.000 

2. Penetapan RKPD 355.000.000 

3. Penyusunan KUA & PPAS 350.000.000 

4. Penyusunan KUPA & PPAS - P 350.000.000 

5. Penyusunan Perubahan RKPD 250.000.000 

6. Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah (SIPPD) 

100.000.000 

7. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Bankeu 
Prov) 

375.000.000 

8. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 300.000.000 

IV. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 556.500.000 

1. Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Bidang 
Ekonomi 

556.500.000 

V. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 550.000.000 

1. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan 
Bidang Sosial dan Budaya 

550.000.000 

VI. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber 
Daya Alam 

600.000.000 

1. Koordinasi dan Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana 600.000.000 

VII. Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana 
Pembangunan Daerah 

490.400.000 

1. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang 

70.000.000 

2. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah 

70.000.000 

3. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan 
Tahunan 

220.200.000 
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No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) 

4. Pelaporan Pembangunan Daerah 130.200.000 

VIII. Program Penelitian dan Pengembangan 1.000.000.000 

1. Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah 200.000.000 

2. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah 500.000.000 

3. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 150.000.000 

4. Penilaian Persektif Masyarakat Terhadap Kualitas 
Pembangunan Kab. Klaten 

150.000.000 

 J U M L A H 7.125.900.000 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 
 

III.1 Capaian Kinerja Organisasi 

Bappeda Kabupaten Klaten selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah 

mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan 

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan yang berisi 

pertanggung jawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran 

strategis. Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman 

pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mendasari Perjanjian 

Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Tahun 2019 yang telah ditetapkan, diperoleh hasil pengukuran 

kinerja sebagaimana Tabel 3.1 

 
Tabel 3. 1. Pengukuran Kinerja Bappeda Tahun 2019 

 

NO. 
 

Sasaran 
Strategis 

 
Indikator 
Kinerja 

Target 
2019 

Realisasi 
% 

Capaian 

% 
Capaian 

(n-1) 

% 
capaian 

thd 
target 
akhir 

renstra 

1. Meningkatnya 
konsistensi 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

Prosentase 
konsistensi 
Program 
RPJMD ke 
dalam 
RKPD 

100% 94,5% 94,5% 88,37% 94,5% 

  Prosentase 
konsistensi 
program 

100% 98,8% 98,8% 95,83% 98,8% 
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NO. 
 

Sasaran 
Strategis 

 
Indikator 
Kinerja 

Target 
2019 

Realisasi 
% 

Capaian 

% 
Capaian 

(n-1) 

% 
capaian 

thd 
target 
akhir 

renstra 

RKPD ke 
dalam 
APBD 

2. Meningkatnya 
kemanfaatan 
hasil  
kelitbangan 
dan 
penerapan 
kebijakan 
inovasi 

Persentase 
inovasi 
yang 
diterapkan 

81,82% 105% 128,33% 60% 105% 

        

 

 

III.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 

 Penghitungan capaian kinerja untuk 2 sasaran dan 3 indikator kerja 

dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut : 

a. Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah 

Indikator capaian konsistensi diukur dengan menghitung persentase 

konsistensi antara jumlah program yang ada di RPJMD dengan jumlah 

program yang ada di RKPD. 

% Capaian konsistensi : 

 

 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑅𝐾𝑃𝐷 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑅𝑃𝐽𝑀𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019
  x 100 % 

 =
171

181
 x 100 % 

 = 94,5% 
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         Tabel 3. 2. Data Capaian Konsistensi Dokumen Perencanaan Bappeda 

 

No. Uraian Tahun 2019 

Target Capaian 
Kinerja 

1. Jumlah program RKPD Tahun 2019 181 171 

2. Jumlah program RPJMD Tahun 2019 181 181 

 % konsistensi program RPJMD ke 
dalam RKPD 

100 94,5 

 

Indikator capaian konsistensi diukur dengan menghitung persentase 

konsistensi antara jumlah program yang ada di RKPD dengan jumlah 

program yang ada dalam APBD. 

% Capaian konsistensi : 

 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝐴𝑃𝐵𝐷 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑅𝐾𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019
  x 100 % 

 =
169

171
 x 100 % 

=  98,8% 

 

         Tabel 3. 3. Data Capaian Konsistensi Dokumen Perencanaan Bappeda 

 

No. Uraian 

Tahun 2019 

Target 
Capaian 
Kinerja 

1 Jumlah program APBD Tahun 2019 171 169 

2 Jumlah program RKPD Tahun 2019 171 171 

 % konsistensi program RKPD ke dalam 
APBD 

100 98,9 

 

Berdasarkan Tabel 3.2, jumlah program yang direncanakan dalam dokumen 

RPJMD 2016 – 2021 sebanyak 181 program, sedangkan jumlah program 

yang direncanakan dalam RKPD tahun 2019 sebanyak 171 program. 

Persentase tingkat konsistensi antara RPJMD dengan RKPD cukup tinggi 

walaupun agak sedikit kurang dari target yang direncanakan. 
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Pada tabel 3.3 juga menunjukkan tingkat konsistensi yang bagus (98,9%), 

karena jumlah program yang direncanakan dalam RKPD sebanyak 171 

program sedangkan realisasi yang ada di APBD sebanyak 169.  

 

b. Meningkatnya kemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan kebijakan 

inovasi 

Indikator capaian diukur dengan menghitung persentase pemanfaatan hasil 

kelitbangan dan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. 

 

% Capaian pemanfaatan dan penerapan inovasi : 

= 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑏𝑖𝑗𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑠𝑢𝑙𝑘𝑎𝑛
 x 100 % 

 =
19

18
 x 100 % 

=  105 % 

 

         Tabel 3. 4. Data Capaian Pemanfaatan dan Penerapan Inovasi Daerah 

 

No. Uraian 

Tahun 2019 

Target 
Capaian 
Kinerja 

1 Jumlah kebijakan inovasi yang 
diterapkan 

15 
19 

2 Jumlah inovasi yang diusulkan 18 18 

 % inovasi yang diterapkan  81,82% 105% 

 

 

Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan 

kategori kinerja (penentuan posisi) berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 

2017, yaitu : 
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Tabel 3. 5. Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No. Interval Nilai Realisasi 
Kinerja 

Kriteria Penilaian 
Realisasi Kinerja 

1. 91% ≤  100% Sangat Tinggi 

2. 76% ≤ 90 % Tinggi 

3. 66% ≤ 75% Sedang 

4. 51% ≤ 65% Rendah 

5. ≤ 50% Sangat Rendah 
                  Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017 

 

Tabel 3. 6. Capaian Kinerja Tahun 2019 Berdasarkan Target 

 

Sasaran 
Bappeda 

Indikator 
Kinerja 

Sasaran 
(IKU 

Bappeda) 

Satuan 
Target 
Kinerja 

 
Realisasi 

% 
Capaian 

Kriteria/ 
Predikat 

Meningkatnya 
konsistensi 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

Persentase 
konsistensi 
Program 
RPJMD ke 
dalam 
RKPD 

% 100 94,5 94,5 
Sangat 
Tinggi 

 

Persentase 
konsistensi 
program 
RKPD ke 
dalam 
APBD 

% 100 98,8 98,8 
Sangat 
Tinggi 

Meningkatnya 
kemanfaatan 
hasil  
kelitbangan 
dan 
penerapan 
kebijakan 
inovasi 

Persentase 
inovasi 
yang 
diterapkan 

% 81,82 105 128,33 
Sangat 
tinggi 

 

Berdasarkan tabel hasil capaian kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 
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Bappeda berhasil berjalan dengan baik karena mempunyai nilai dengan kriteria 

“Sangat Tinggi”. Adapun faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja ini di 

antaranya adalah : 

1) . Penetapan indikator kinerja dalam mencapai sasaran strategis Bappeda 

sudah berorientasi pada hasil (outcome) karena sudah dibuat cascading 

dari level atas sampai yang terendah. 

2) . Pengukuran indikator lebih jelas karena sudah disesuaikan dengan regulasi 

terkait sehingga mempunyai rumus penghitungan yang jelas juga. 

3) . Adanya komitmen bersama dalam peningkatan kinerja. 

 

III.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya 

 
Tabel 3. 7. Capaian Kinerja Tahun 2019 Dibandingkan Capaian Tahun Sebelumnya 

 

No. Indikator Kinerja 
Capaian 
Tahunan 

Tahun 2019 

2017 2018 Target Realisasi % 

1. 

Persentase 
konsistensi Program 
RPJMD ke dalam 
RKPD 

95 88,37 100 94,5 94,5 

2. 

Persentase 
konsistensi program 
RKPD ke dalam 
APBD 

95 95,83 100 98,8 98,8 

3. 
Persentase inovasi 
yang diterapkan 

63,64 60 81,82 105 128,33 

 

Dari tabel di atas terlihat adanya peningkatan capaian kinerja pada tahun 2019 

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2018), walaupun jika 

dibandingkan dengan target yang ada masih belum terpenuhi sepenuhnya. 

Namun dengan realisasi yang melebihi 90% sudah dapat dikategorikan “berhasil”. 

Faktor pendorong keberhasilan capaian tahun 2019 jika dibandingkan dengan 

tahun 2018 antara lain : 
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1). Telah dilakukan pengkawalan, pengendalian dan evaluasi dalam 

penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di Bappeda, sejak 

dokumen-dokumen tersebut masih berupa rancangan/draft sehingga bisa 

mengkontrol adanya inkonsistensi/ketidaksesuaian. 

2). Adanya komitmen daerah untuk meningkatkan inovasi daerah pada 2019, 

terbukti dengan terlaksananya program kegiatan yang mendukung Smart 

City yang tentunya didukung dengan support anggaran. 

 

III.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra 

 

Tabel 3. 8. Capaian Kinerja Tahun 2019 Dibandingkan Target Renstra 

 

No. 
Indikator 
Kinerja 

 Realisasi 
Target 
Akhir 

Renstra 
(2021) 

% 
Capaian 

2019 
Terhadap 

Target 
2021 

 
 

2016 2017 2018 2019 

1. Persentase 
konsistensi 
Program 

RPJMD ke 
dalam RKPD 

90 95 88,37 94,5 100 94,5 

2. Persentase 
konsistensi 

program RKPD 
ke dalam APBD 

90 95 95,83 98,8 100 98,8 

3. Persentase 
inovasi yang 
diterapkan 

45,45 63,64 60 105 100 105 

 

Walaupun terdapat fluktuasi di tahun 2018, secara garis besar ada peningkatan 

capaian pada 3 indikator kinerja pada tahun 2019 dibandingkan tahun 

sebelumnya. Hal ini tentunya menunjukkan perkembangan positif.  
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III.1.4 Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja 

Capaian yang tergolong kriteria sangat tinggi pada tahun 2019 karena beberapa 

hal, di antaranya : 

1. Meningkatnya kualitas koordinasi, monitoring dan evaluasi khususnya antar 

bidang di Bappeda dalam menjaga konsistensi program kegiatan antara 

RPJMD, RENSTRA, RKPD, dan RENJA. 

2. Terjalinnya kerjasama dan komunikasi yang baik di bidang kelitbangan baik 

itu di tingkat pusat, provinsi, Solo Raya maupun daerah. 

  

III.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 Capaian tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya 

aparatur dan sumber daya anggaran. 

Sumber daya yang dimiliki Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2019 terdiri dari Sumber 

daya manusia yaitu Personil/Pegawai sebagai pelaku dalam rangka 

mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai tujuan, 

Adapun secara sekilas, sebagaimana Tabel di bawah. 

  

Tabel 3. 9. Tingkat Golongan dan Pendidikan Pegawai Bappeda 

 

Jumlah Pegawai 

PNS 

Berdasarkan Golongan Berdasarkan Pendidikan 

Golongan Jumlah Lulusan Jumlah L P 

I 0 S2 15 10 5 

II 5 S1 14 7 7 

III 25 D3 2 2  

IV 6 SLTA 4 4  
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Jumlah Pegawai 

PNS 

Berdasarkan Golongan Berdasarkan Pendidikan 

  SLTP 1 1  

  SD - -  

NON PNS 

THL 10 S1 10 4 6 

Jumlah 46  46 28 18 

             Sumber : Bappeda Kab. Klaten  

 

 

        Gambar 3. 1. Persentase SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

2,17

8,70

4,35

52,17

SLTP SLTA D3 S1
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Gambar 3. 2. Klasifikasi Pegawai Bappeda 

 

Dengan melihat SDM yang dimiliki Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten di tinjau dari pendidikan formal, paling 

banyak adalah lulusan/tamatan S2 dan S1. Mengingat sangat cepatnya 

perkembangan teknologi saat ini, dan tuntutan perencanaan daerah maka 

diperlukan peningkatan pendidikan keahlian pada staf/pegawai di lingkungan 

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten 

guna mempercepat pencapaian target dan sasaran pembangunan di bidang 

perencanaan pembangunan daerah. 

 

Dalam hal sarana dan prasarana, di Tahun 2019 Bappeda Kabupaten Klaten 

memiliki asset yang dirinci sebagai berikut : 
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Tabel 3. 10. Asset Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2019 

 

Nama Bidang Barang 
Keadaan Akhir Periode 

Jumlah 
Barang 

Jumlah Harga (Rp) 

TANAH 1 819.905.280 

PERALATAN 
DAN MESIN   

    

a Alat-alat Besar 
- - 

b Alat-alat Angkutan 
33 1.496.071.368,00 

c Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 
5 19.885.025,00 

d Alat-alat Pertanian/Peternakan 
- - 

e Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 
705 1.422.706.118,00 

f Alat-alat Studio dan Komunikasi 282 2.794.435.508,00 

g Alat-alat Kedokteran - - 

h Alat-alat Laboratorium 3 5.490.000,00 

i Alat-alat Keamanan - - 

GEDUNG DAN 
BANGUNAN   

    

a Bangunan dan Gedung 
13 424.475.722,00 

b Bangunan dan Monumen - - 

        

JALAN, 
IRIGASI DAN 
JARINGAN   

    

a Jalan dan Jembatan 1 24.047.264,00 

b Bangunan Air/Irigasi 1 32.675.000,00 

c Instalasi - - 

d Jaringan - - 

ASET 
LAINNYA   

  - 

a Buku Perpustakaan 112 34.648.800,00 

b Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan - - 

c Hewan Ternak dan Tumbuhan - - 

KONSTRUKSI 
DALAM 
PENGERJAAN   

    

  total unit 
1156 6.254.434.805,00 
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Asset di atas sangat bermanfaat karena merupakan sarana prasarana penunjang 

pelaksanaan program kegiatan yang ada di Bappeda dalam rangka mencapai 

sasaran dan tujuan Bappeda.  

Sedangkan analisis dari sumber daya anggaran adalah sebagaimana dalam Tabel  

3.11. 

Tabel 3. 11. Efisiensi (Rasio Fisik dan Keuangan) 

 

No. Program Kegiatan 
Realisasi 
Fisik (%) 

Realisasi 
Keuangan 

(%) 
Ket 

1. 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 

100 75 Efisien 

Penetapan RKPD 100 75 Efisien 

Penyusunan KUA & 
PPAS 

100 76 Efisien 

Penyusunan KUPA & 
PPAS - P 

100 78 Efisien 

Penyusunan 
Perubahan RKPD 

100 83 Efisien 

Updating Sistem 
Informasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah (SIPPD) 

100 50 Efisien 

Sinkroniasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah (SPPD) 

100 96 Efisien 

Peningkatan 
kemampuan Teknis 
Aparat Perencana 

100 97 Efisien 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Ekonomi 

Koordinasi dan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Bidang Ekonomi 

100 91 Efisien 

Program 
Perencanaan 
Sosial dan 
Budaya 

Koordinasi dan 
Fasilitasi 
Perencanaan 
Pembangunan 

100 85 Efisien 
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No. Program Kegiatan 
Realisasi 
Fisik (%) 

Realisasi 
Keuangan 

(%) 
Ket 

Bidang Sosial dan 
Budaya 

Program 
Perencanaan 
Prasarana 
Wilayah dan 
Sumber Daya 
Alam 

Koordinasi dan 
Perencanaan Bidang 
Fisik dan Prasaran 

100 98 Efisien 

Program 
Pengendalian 
dan Evaluasi 
Rencana 
Pembangunan 
Daerah 

Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana 
Pembangunan 
Jangka Panjang 

100 93 Efisien 

Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana 
Pembangunan 
Jangka Menengah 

100 98 Efisien 

Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana 
Pembangunan 
Tahunan 

100 76 Efisien 

Pelaporan 
Pembangunan 
Daerah 

100 89 Efisien 

2. 
Program 
Penelitian dan 
Pengembangan 

Koordinasi Penelitian 
dan Pengembangan 
Daerah 

100 93 Efisien 

Penyelenggaraan 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah 

100 93 Efisien 

Penguatan Sistem 
Inovasi Daerah 

100 72 Efisien 

Penilaian Persektif 
Masyarakat 
Terhadap Kualitas 
Pembangunan Kab. 
Klaten 

100 85 Efisien 

 J U M L A H 100 86 Efisien 
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Terjadinya efisiensi anggaran karena penggunaan anggaran yang sesuai dengan 

kebutuhan instansi secara riil, sehingga dapat menghemat penggunaan biaya jika 

dibandingkan dengan standarisasi harga barang dan jasa daerah. Namun semua 

program dan kegiatan di tahun 2019 (6 program berdasarkan urusan dan 19 

kegiatan) bisa berjalan dengan baik dengan realisasi fisik 100%. 

 

III.1.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan 

Beberapa contoh program/kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian 

kinerja Bappeda antara lain : 

1. Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2020 yang dilaksanakan di 

Pendopo Kabupaten Klaten pada tanggal 28 Maret 2019. 

Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan penunjang keberhasilan 

Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan target capaiannya 

terciptanya konsistensi dokumen perencanaan daerah yang merupakan 

tujuan dan sasaran instansi. 

 

Gambar 3. 3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2020 
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2. Pelaksanaan Kegiatan Panen dan Launching Padi Varietas Rojo Lele yang 

dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2019 di Desa Gempol Kecamatan 

Karaganom. 

Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan penunjang keberhasilan 

Program Penelitian dan Pengembangan dalam mewujudkan target inovasi 

yang diterapkan. 

3. Pelaksanaan Lomba Krenova Untuk Masyarakat Umum dan Pelajar tingkat 

daerah dan juga tingkat Subosukawonosraten. 

Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu kegiatan penunjang 

keberhasilan Program Penelitian dan Pengembangan dalam rangka 

menjaring temuan dan kreativitas putra daerah untuk mewujukan daerah 

yang inovatif dan berdaya saing. 

 

 

Gambar 3. 4. Pelaksanaan Launching Padi Varietas Rojo Lele 
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                Gambar 3. 5. Pelaksanaan Panen Raya Padi Varietas Rojo Lele 

 

 

   
Gambar 3. 6. Pelaksanaan Lomba Krenova Tingkat Pelajar Kabupaten Klaten 

Tahun 2019 
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Gambar 3. 7. Peraihan Juara Pada Pelaksanaan Lomba Krenova Tingkat Pelajar 
Se-Subosukawonosraten Tahun 2019 
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III.2 Akuntabilitas Keuangan/Realisasi Anggaran 
 

Tabel 3. 12. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019 

 

Sasaran Anggaran Realisasi % Realisasi 

Program yang menyangkut urusan 5.976.900.000 5.114.044.516 85,56 

Program rutin 1.149.000.000 1.041.405.312 90,64 

Total Belanja Langsung 7.125.900.000 6.155.449.828 86,38 

 

Tabel 3. 13. Realisasi dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 

 
No. Kinerja Keuangan 

Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi % Program Target Realisasi % 

1. Meningkatnya 
konsistensi dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

➢ Persentase 
konsistensi 
program 
RPJMD ke 
dalam 
RKPD 

➢ Persentase 
konsistensi 
program 
RKPD 

100 94,5 94,5 Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

2.780.000.000 2.242.381.983 81 

Program Perencanaan 
Pembangunan 
Ekonomi 

556.500.000 507.823.394 91 

100 98,8 98,8 Program Perencanaan 
Sosial dan Budaya 

550.000.000 469.979.808 85 

Program Perencanaan 
Prasarana Wilayah 
dan Sumber Daya 
Alam 

600.000.000 590.469.375 98 

Program 
Pengendalian dan 

490.400.000 417.316.023 85 
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No. Kinerja Keuangan 

Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi % Program Target Realisasi % 

Evaluasi Rencana 
Pembangunan Daerah 

2. Meningkatanya 
kemanfaatan hasil 
kelitbangan dan 
penerapan kebijakan 
inovasi 
 

Persentase 
inovasi yang 
diterapkan 

81,82%   Program Penelitian 
dan Pengembangan 

1.000.000.000 886.073.933 89 

 

Jika dilihat dari capaian/realisasi anggaran, dari 6 program penunjang capaian sasaran strategis Bappeda dalam mendukung 

capaian 2 (dua) urusan yaitu urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan, ada 2 program yang mempunyai 

kriteria “sangat tinggi” karena mempunyai persentase lebih dari 90 % yaitu Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 

(91%) dan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam (98%). 

Sedangkan jika dilihat dari capaian/realisasi kinerja, semua program yang ada di Bappeda turut berkontribusi dalam mencapai 

sasaran strategis Bappeda karena mempunyai kriteria “sangat tinggi” dengan capaian persentase melebihi 90%.  
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BAB IV PENUTUP 
 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten 

Klaten Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap 

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. 

Dalam Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2016-

2021 menggambarkan kinerja sasaran yang akan dicapai selama kurun waktu 5 

(lima) tahun, dan untuk tahun 2019 terdapat 8 program, 19 kegiatan dan 3 indikator 

kinerja dari 2 sasaran strategis. 

Berdasarkan analisis capaian kinerja, target dan realisasi tahun 2019 mencapai 

nilai rata-rata 99,5% dalam kategori “Sangat Tinggi”. Sedangkan berdasarkan 

realisasi anggaran rata-ratanya adalah 86% dalam kategori “Tinggi”. 

Besar harapan kami agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan 

Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Klaten ini dapat 

digunakan sebagai alat pertanggungjawaban public yang transparan dan 

akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja yang lebih baik 

lagi di masa mendatang. 
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