Pemerintah Kabupaten Bantul

a. Program yang Dilaksanakan
Program yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
1) Pengembangan data/informasi;
2) Kerjasama pembangunan;
3) Perencanaan pembangunan daerah;
4) Perencanaan pembangunan ekonomi;
5) Perencanaan sosial-budaya;
6) Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;
7) Pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
8) Penguatan sistem inovasi daerah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program
1) Pengembangan Data/Informasi
Anggaran pada program pengembangan data/informasi
mencapai Rp482.775.000,00 dan realisasi yang terjadi
sebesar Rp423.415.000,00. Terdapat dua kegiatan dalam
program pengembangan data/informasi, yaitu:
a) Penyusunan dan Pengelolaan Data Daerah
Kegiatan

penyusunan

dan

pengelolaan

data

daerah, merupakan kegiatan dengan capaian program
tersedianya database. Kegiatan ini mempunyai rencana
anggaran sebesar Rp364.905.00,00 dan realisasinya
tercapai

sebesar

Rp305.910.000,00.

Keluaran

dari

kegiatan penyusunan dan pengelolaan data daerah
adalah: satu dokumen profil daerah; satu dokumen
laporan

SIPD;

data

IPM;

perhitungan

enam

data

perekonomian; dan satu dokumen buku updating peta
tematik.
Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan
referensi yang dapat digunakan untuk penyusunan
perencanaan maupun tujuan-tujuan lain, misalnya untuk
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keperluan investasi bagi perusahaan-perusahaan yang
akan menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul.
Selanjutnya, manfaat dari kegiatan ini yaitu bahwa
perencanaan dan/atau usaha penanaman modal yang
dibuat berlandaskan data dan referensi yang valid, akurat,
dan akuntabel sehingga diharapkan rencana dan/atau
usaha investasi itu lebih tepat sasaran.
b) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ)
Kegiatan

penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ) merupakan kegiatan yang
memiliki indikator capaian kinerja berupa tersedianya
dokumen laporan. Rencana anggaran dalam kegiatan ini
mencapai Rp117.870.000,00 dan realisasinya sebesar
Rp117.505.000,00.

Kegiatan

ini

menghasilkan

keluaran/output berupa dokumen LKPJ akhir tahun
anggaran

2016

sebanyak

100

eksemplar

dan

menghasilkan outcome berupa catatan strategis dari
DPRD sebanyak satu dokumen.
2) Kerjasama Pembangunan
Program kerjasama pembangunan dengan rencana
anggaran

sebesar

Rp777.270.000,00

dapat

terealisasi

sebesar Rp758.301.000,00. Program ini hanya melaksanakan
satu

kegiatan

berupa

penelitian

dan

pengembangan

kerjasama daerah sehingga anggaran dalam program ini
habis untuk satu kegiatan.
Kegiatan penelitian dan pengembangan kerjasama
daerah menghasilkan output/keluaran berupa:
a) Koordinasi, fasilitasi, dan monev pengabdian masyarakat
yang dilaksanakan perguruan tinggi, termasuk pelayanan
izin penelitian, KKN, dan PKL. Surat izin yang diterbitkan
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mencapai 3.783. Angka ini tidak mencapai target 4000
izin,

disebabkan

adanya

pengalihan

kewenangan

SMA/SMK ke Pemda DIY, sehingga pengurusan izin pun
beralih ke DIY.
Untuk mempermudah pelayanan izin ini maka
pelayanan dapat dilayani secara online pada alamat:
http://www.perizinan-bappeda.bantulkab.go.id, sedangkan
tatacara

pelayanan

online

dapat

dilihat

pada

http://www.bappeda.bantulkab.go.id.
Pada tahun 2017 telah diterbitkan Peraturan Bupati
Nomor 108 Tahun 2017 tentang Izin Penelitian, KKN, dan
PKL, juga telah diterbitkan SK Kepala Bappeda Nomor
120/KPTS/Bappeda/2017 tentang Prosedur Pelayanan
Izin

Penelitian,

KKN,

PKL,

Survey,

dan

Kegiatan

Pengabdian Kepada Mayarakat.
b) Koordinasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan serta
Kerjasama dengan Perguruan Tinggi
Ada 34 perguruan tinggi yang menjalin kerjasama
dengan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan 10 tema
kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
(1)

Tema: peningkatan dan pengembangan potensi
sumber daya daerah Kabupaten Bantul melalui
bidang

pendidikan,

penelitian,

dan

pengabdian

kepada masyarakat, dilaksanakan oleh 12 perguruan
tinggi.
(2)

Tema:

pengembangan

sumber

daya

pariwisata

Kabupaten Bantul, dilaksanakan oleh dua perguruan
tinggi.
(3)

Tema: peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan
kapasitas sumber daya masyarakat di Kabupaten
Bantul, dilaksanakan oleh delapan perguruan tinggi.
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(4)

Tema:

peningkatan

penanggulangan

penyakit

Tuberkulosis (TB) dan HIV, dilaksanakan oleh satu
perguruan tinggi.
(5)

Tema:

pengembangan

wilayah

pesisir

melalui

optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan
Sumber Daya Alam (SDA) berbasis teknologi di
Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, dilaksanakan
oleh satu perguruan tinggi.
(6)

Tema:

penyelenggaraan

tridharma

pendidikan

perguruan tinggi di Kabupaten Bantul, dilaksanakan
oleh lima perguruan tinggi.
(7)

Tema: penyelenggaraan pendidikan tugas belajar
program pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh dua perguruan
tinggi.

(8)

Tema: penyelenggaraan kegiatan pelatihan bidang
kesehatan Kabupaten Bantul, dilaksanakan oleh satu
perguruan tinggi.

(9)

Tema:

pengembangan

sistem

surveilan

gizi

kesehatan ibu dan anak sebagai landasan untuk
membangun gerakan perbaikan seribu (1.000) hari
pertama

kehidupan

di

Kabupaten

Bantul,

dilaksanakan oleh satu perguruan tinggi.
(10)

Tema:

penelitian

penggunaan

wolbachia

untuk

eliminasi dengue, dilaksanakan oleh satu perguruan
tinggi.
c) Fasilitasi/Koordinasi Pemberian CSR dari Lembaga
Pada tahun 2017 telah diberikan penghargaan
kepada 45 perusahaan pemberi CSR di Kabupaten
Bantul, lima di antaranya diberikan penghargaan utama
yang

mendukung

visi

Bupati

Sehat,

Cerdas

dan

Sejahtera. Kelima penerima tersebut adalah: Bank BPD
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DIY,

PT

Pertamina,

Universitas

Muhammadiyah

Yogyakarta, KSPPS BMT Artha Amanah Sanden, dan
Coca

Cola

Foundation.

Ceremoni

penyerahan

penghargaan dilaksanakan bertepatan dengan perayaaan
Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-186 tanggal 20 Juli 2017.

Gambar 4.39
Penyerahan Penghargaan CSR pada Lima Lembaga

d) Dokumen Studi (12 Dokumen)
Hasil dari penelitian dan pengembangan kerjasama
daerah dicetak antara lain:
(1) Studi Pengembangan Potensi Industri Kreatif

Industri kreatif memiliki potensi menjadi salah
satu lapangan usaha yang dapat dikembangkan untuk
memberikan
perekonomian

kontribusi
dan

terhadap

pengurangan

pertumbuhan
pengangguran.

Tujuan dari studi ini adalah menyediakan data potensi
industri kreatif di Kabupaten Bantul; menyediakan
data

permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pengembangan industri kreatif di Kabupaten Bantul;
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dan merumuskan strategi dan indikasi program
pengembangan potensi industri kreatif di Kabupaten
Bantul.
(2) Studi Efektifivas Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal berfokus pada
bagaimana

memanfaatkan

dan

mengoptimalkan

sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh suatu
daerah sehingga mampu menggerakkan ekonomi
daerah. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui
kesesuaian strategi dan arah kebijakan pemerintah
Kabupaten Bantul dengan program dan kegiatan yang
dirancang oleh SKPD terkait PEL yaitu Dinas
Pariwisata; Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan
Perikanan; Dinas Perdagangan; dan Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian yang
tercemin pada RKP-SKPD pada tahun anggaran 2017
untuk masyarakat atau non-aparatur.
(3) Studi Penyusunan Analisis Makro Ekonomi Daerah

Kajian

makro

memberikan

ekonomi

pemahaman

daerah

dapat

tentang

potensi

perekonomiaan dan kinerja pembangunan yang telah
dicapai. Tujuan dari studi ini adalah untuk (a)
mengetahui
tataran

kinerja

makro

pertumbuhan
Kabupaten,

perekonomian

meliputi
ekonomi

PDR

struktur

daerah

pada

perekonomian,

diikuti

dengan

PDRB

perkapita,

inflasi,

ICOR,

ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan dan pemerataan;
(b) mengetahui faktor yang menentukan tingkat
kinerja makro ekonomi di daerah melalui komponen
pendekatan
pengeluaran;

makro,

produksi,

(c)

mengetahui

pendapatan,
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potensial

dalam

mencapai

target-target

pembangunan; dan (d) melakukan proyeksi dan
prediksi

arah

perkembangan

ekonomi sekaligus

mengindikasikan arah kebijakan yang perlu ditempuh.
(4) Kajian Dampak Ekonomi Kebijakan Pengembangan

Kawasan Pesisir
Kajian ini bertujuan untuk: (a) mengetahui
kebijakan dalam pengembangan kawasan pesisir
Bantul (inventarisasi berbagai kebijakan); (b) mengkaji
berbagai

faktor

yang

dapat

mempengaruhi

perkembangan kawasan pesisir Bantul, isu utama
program, dan kebijakan di kawasan pesisir; (c)
menganalisis

dampak

ekonomi

pengembangan

kawasan pesisir Bantul; (d) menganalisis potensi dan
prioritas pengembangan sumber daya lokal dalam
mendukung pengembangan kawasan pesisir Bantul;
dan

(d)

merumuskan

pembangunan

pendekatan

terhadap

peluang

perencanaan

pengembangan

kawasan pesisir Bantul.
(5) Studi Pengembangan Mangrove

Mangrove adalah ekosistem interflace atau
ekosistem

peralihan

yang

menempati

daerah

perbatasan laut dan daratan. Tujuan dari studi ini
adalah untuk melakukan analisis dan mengetahui
potensi ke arah konservasi dan pemberdayaan
masyarakatnya.
(6) Studi Konservasi Penyu

Pantai di Kabupaten Bantul saat ini belum
diketahui banyak orang sebagai tempat pendaratan
penyu karena belum banyak data pendaratan penyu
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dan profil habitat yang ada di sepanjang pantai
Bantul.

Tujuan

dari

studi

ini

adalah

untuk

mendapatkan informasi zona secara menyeluruh yang
menjadi tempat pendaratan penyu di sepanjang
pantai Bantul dan mendapatkan infomasi area pantai
(habitat) yang menjadi kesukaan pendaratan penyu di
Kabupaten Bantul.
(7) Studi Pemetaan Industri Batu Bata

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui
persebaran

industri

batu

bata;

mengidentifikasi

karakteristik industri batu bata; mengetahui dampak
industri

batu

bata

terhadap

alih

fungsi

lahan

pertanian; mengetahui tingkat kerusakan lahan akibat
tambang galian golongan C untuk bahan baku batu
bata; menyusun strategi agar industri batu bata tidak
merusak

lingkungan;

dan

menyusun

strategi

pengelolaan lahan/kerusakan lahan bekas tambang
galian golongan C untuk bahan baku batu bata.
(8) Studi Kualitas Lingkungan pada Sentra Ternak di

Segoroyoso
Tujuan

dari

menginventarisasi

studi
kegiatan

ini

adalah

untuk

pemotongan

hewan

ternak sapi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan
Tempat

Pemotongan

Hewan

(TPH),

menginventarisasi kegiatan berternak sapi (kandang
kelompok);

mengidentifikasi

penanganan

limbah

ternak sapi; mengetahui kualitas limbah air, air sumur
dan air sungai di desa Segoroyoso dan sekitarnya;
menyusun strategi pengelolaan limbah ternak sapi
agar tidak mencemari lingkungan dan sekaligus
merancang

atau

mendesain

pengolahan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir TA 2017 Kabupaten Bantul

limbah
IV-398

Pemerintah Kabupaten Bantul

ternak sapi; dan menyusun strategi pemanfaatan
limbah ternak sapi.
(9) Studi Potensi Pengembangan Pewarna Alami Batik

Tujuan dari studi ini adalah untuk memetakan
potensi pewarna alami untuk batik, baik budidaya
tanaman maupun UMKM pembuat/pengolah pewarna
untuk batik; memetakan pangsa pasar pewarna alami
batik terutama untuk pembatik tulis; dan merancang
klaster industri batik pewarna alami.
(10) Studi Kualitas Lingkungan pada Industri Tahu

Tujuan studi ini adalah untuk menganalis
konsentrasi parameter kualitas air limbah tahu dan
kualitas air sungai; bakumutu air bersih pada
sebagian sumur warga di sekitar industri tahu;
menganalisis pengaruh limbah cair tahu terhadap air
sungai dan air sumur; memberikan gambaran kepada
para pelaku industri mengenai karakteristik limbah
industri tahu; memberikan arahan pengelolaan limbah
cair tahu; dan menyusun rencana aksi pengelolaan
limbah cair tahu pada industri rumah tangga.
(11) Studi Kualitas Lingkungan pada Sentra Batik Wijirejo

Tujuan studi ini adalah untuk iventarisasi
jumlah pengusaha (industri rumah tangga) batik
Wijirejo; mengetahui kualitas air Sungai Bedog
ditinjau dari beberapa parameter dan indikator fisik
(warna, pH, suhu, TDS, TSS), kimia (COD, BOD,
fenol, Cr total, amonia total, sulfida, minyak, dan
lemak); mengetahui dampak dari limbah industri batik
bagi masyarakat dan lingkungan hidup; mengetahui
proses

pengolahan

limbah

cair
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menemukan

solusi

yang

dapat

mengantisipasi

pencemaran limbah cair industri batik; mengetahui
peran

dan

stakeholder;

menyusun

strategi

pengelolaan limbah cair batik.
(12) Studi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Tujuan dari studi ini adalah untuk menyediakan
data

potensi

kawasan

peruntukan

industri

di

Kabupaten Bantul; menyediakan data struktur dan
alokasi

ruang

Kabupaten
strategi,

kawasan

Bantul;

dan

peruntukan

dan

indikasi

industri

merumuskan
program

di

kebijakan,

pengembangan

kawasan peruntukan industri di Kabupaten Bantul.
3) Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini dilaksanakan dalam rangka perumusan
kebijakan

teknis

dan

pelaksanaan

dukungan

teknis

perencanaan penganggaran, kewilayahan, dan sektoral.
Alokasi

anggaran

program

perencanaan

pembangunan

daerah pada tahun 2017 sebesar Rp1.711.226.500,00.
Program ini meliputi tiga kegiatan sebagai berikut:
a) Perencanaan Penganggaran
Kegiatan
penyusunan

dan

ini

dilaksanakan

proses

dalam

pelaksanaan

rangka

perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Bantul, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp1.182.549.000,00 dengan realiasi
sebesar

Rp983.693.230,00.

Adapun

keluaran

dari

kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 Dokumen RKPD 2018;
 Dokumen Perubahan RKPD 2017;
 Dokumen KUA PPAS 2018;
 Dokumen KUA PPAS Perubahan 2017;
 Pemeliharaan SIM Perencanaan;
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 Pengembangan SIM Perencanaan Terintegrasi.
Penyusunan perencanaan pembangunan daerah
secara umum dimuarakan pada tersusunnya dokumen
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), meliputi
berbagai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2018. RKPD tahun 2018 ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 tahun 2017. Proses
perencanaan secara partisipatif dilakukan seoptimal
mungkin, sehingga dari proses ini diharapkan dapat
diperoleh rumusan usulan program/kegiatan tahun 2018
yang telah memadukan proses perencanaan teknokratik,
partisipatif, dan bottom up-top down. Tindak lanjut dari
tersusunnya RKPD 2018 adalah penyusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun 2018. Penyusunan KUA dan
PPAS dimaksudkan sebagai arah dan kebijakan serta
prioritas dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2018
dan perubahan APBD tahun anggaran 2017. Output dari
kegiatan ini adalah nota kesepakatan antara pemerintah
daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah tentang
KUA dan PPAS.
Dalam rangka optimalisasi perencanaan daerah,
pada tahun 2017 untuk proses perencanaan telah
dibangun Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(SIPPD) berbasis web. Sistem informasi manajemen
perencanaan
efektivitas

ini

mulai

dimaksudkan
dari

untuk

perencanaan,

meningkatkan
penganggaran,

pengendalian, sampai dengan pengawasan.
b) Perencanaan Kewilayahan
Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar
Rp395.000.000,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp256.742.550,00 dengan keluaran sebagai berikut:
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(1) Penyusunan Naskah Akademik Perubahan RPJMD

Naskah Akademik (NA) merupakan acuan atau
referensi

dalam

penyusunan

dan

pembahasan

Raperda RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat
(2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan

yang

menyatakan

bahwa

rancangan

peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota disertai
dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah
akademik. Keluaran NA terdiri atas tiga dokumen
yaitu laporan pendahuluan, laporan antara, dan
laporan akhir. Kesimpulan penting dari NA ini adalah
bahwa perlunya Perubahan RPJMD didasarkan pada
tiga alasan utama, yaitu: filosofis, RPJMD memiliki
peran strategis dalam membantu mewujudkan tujuan
pembangunan nasional; sosiologis, guna menjawab
kebutuhan

terjadinya

perubahan

paradigma

pembangunan sesuai perkembangan jaman serta
menjaga eksistensi dan harmonisasi dengan RPJMD
sebelumnya

sesuai

dengan

visi

terwujudnya

masyarakat Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera;
dan yuridis, adanya perubahan terhadap RPJMD
dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan
berbagai ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku.
(2) Penyusunan KLHS

KLHS
Pemerintah

berfungsi
Daerah

sebagai
Kabupaten

masukan
Bantul

bagi
dalam

penyusunan dokumen Perubahan RPJMD. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tetang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan
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Pemerintah

Daerah

untuk

membuat

Kajian

Lingkungan Hidup Sehat (KLHS) guna memastikan
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah. Proses penyusunan dokumen KLHS
juga

terdiri

atas

tiga

tahapan,

yaitu

laporan

pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir.
Kesimpulan

penting

dari

KLHS

adalah

bahwa

rumusan tujuan strategi dalam RPJMD Kabupaten
Bantul telah memuat pertimbangan pengarusutamaan
lingkungan hidup, tetapi belum dijabarkan secara
memadai

ke

dalam

konsep

rencana

program.

Rumusan RPJMD belum memperhatikan keterkaitan
dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi,
sosial, dan lingkungan hidup. Perubahan tata guna
lahan yang tidak terkendali juga akan berakibat
memburuknya daya tampung/dukung lingkungan.
(3) Penyusunan Perubahan RPJMD

Berdasarkan Pasal 264 ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah serta Pasal 282 ayat (1) dan (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka
perlu dilakukan adanya Perubahan RPJMD karena
adanya

perubahan

kebijakan

nasional

berupa

peralihan kewenangan dan urusan antar tingkatan
pemerintahan sebagai implementasi dari UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya
perubahan kebijakan nasional itu maka diperlukan
adanya

penyesuaian,

baik

terhadap

urusan,

kewenangan, maupun struktur Organisasi Perangkat
Daerah (OPD). Apabila perubahan yang terjadi dalam
RPJMD tidak mengubah target sasaran akhir dalam
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RPJMD,

maka

perubahannya

cukup

dengan

Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Oleh karena itu,
perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 20162021 dilakukan dengan Perkada, yaitu Peraturan
Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017, tanggal 14
September

2017

tentang

Perubahan

RPJMD

Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.
c) Perencanaan Sektoral
Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar
Rp133.677.500,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp111.646.500,00 dengan keluaran sebagai berikut:
(1) Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Varifikasi Rencana Kerja (Renja) bertujuan
untuk menjaga konsistensi antara Renja dengan
RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi
dilaksanakan dua kali, yaitu setelah rancangan awal
RKPD disampaikan ke OPD dan setelah penetapan
RKPD oleh Bupati. Hasil dari verifikasi Renja adalah
tersusunnya Renja OPD yang sesuai dengan RKPD
dan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pelaksanaan Studi Dampak Sosial Ekonomi Jalan
Jalur Lintas Selatan
Tujuan dari kegiatan studi dampak sosial
ekonomi pembangunan JJLS Kabupaten Bantul,
adalah sebagai berikut:
(a) Mengkaji kebijakan dalam pembangunan JJLS
Kabupaten Bantul (invetarisir berbagai kebijakan).
(b) Mengkaji

berbagai

faktor

yang

dapat

mempengaruhi optimalisasi peran JJLS dalam
membangun

Kabupaten

Bantul,

isu

utama

program, dan kebijakan di kawasan JJLS Bantul.
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(c) Menganalisis kondisi sosial masyarakat dilihat
dari aspek: ketenagakerjaan, mata pencaharian,
jumlah

anggota

keluarga,

kesehatan,

dan

pendidikan.
(d) Menganalisis
pembangunan

dampak

sosial

ekonomi

JJLS

dikaitkan

dengan

interkoneksi dengan NYIA.
(e) Menganalisis

potensi

pengembangan

sumber

dan
daya

prioritas

lokal

dengan

adanya pembangunan JJLS dikaitkan dengan
interkoneksi dengan NYIA.
(f) Menganalisis kondisi budaya masyarakat: (i)
kebudayaan

masyarakat

setempat

yang

menyangkut adat istiadat, nilai, dan budaya
(kearifan

lokal);

(ii)

proses

sosial

dalam

masyarakat yang menyangkut proses asosiatif
(kerjasama), proses disasosiatif (konflik sosial
atau kecemburuan), interaksi, dan kohesi sosial;
(iii) pranata sosial atau kelembagaan yang ada
dalam masyarakat; dan (iv) sikap dan persepsi
masyarakat terhadap program pemerintah terkait
pembangunan JJLS Kabupaten Bantul.
(g) Merumuskan

pendekatan

perencanaan

pembangunan terhadap peluang ekonomi dari
adanya JJLS Kabupaten Bantul.
(h) Merumuskan rekomendasi dalam mengantisipasi
dampak negatif dan meningkatkan dampak positif
sosial

ekonomi

JJLS

dikaitkan

dengan

pemanfaatan peluang interkoneksi dengan NYIA.
Berdasarkan hasil analisis studi dampak sosial
ekonomi pembangunan JJLS dan interkoneksi NYIA
terhadap masyarakat sekitar, dapat disimpulkan:
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(a) Percepatan pembangunan infrastruktur termasuk
infrastruktur

jalan

merupakan

kebijakan

pemerintah terkait dengan Masterplan Percepatan
dan

Perluasan

Pembanggunan

Ekonomi

Indonesia (MP3EI) untuk memacu percepatan
pembangunan wilayah.
(b) Penilaian masyarakat yang terkena dampak
langsung pembangunan JJLS dan interkoneksi
NYIA sangat positif (84,88%) masyarakat memiliki
persepsi

yang

positif

terhadap

adanya

pembangunan JJLS dan interkoneksi NYIA.
(c) Kekhawatiran
terhadap

atau

keresahan

masyarakat

terjadinya

perubahan

pola

mata

pencaharian sebagai dampak dari pembangunan
JJLS dan interkoneksi NYIA tergolong kurang
tahu masyarakat tidak merasa khawatir terjadi
perubahan pola mata pencahariannya.
(d) Kesempatan

kerja

yang

ditimbulkan

pembangunan JJLS dan konektivitas dengan
NYIA sampai pada saat tahap konstruksi ini masih
kurang

(1,43),

menaruh

namun

harapan

masyarakat

bahwa

dengan

banyak
adanya

pembangunan JJLS dan interkoneksi NYIA ke
depannya

akan

memberikan

dampak

positif

terhadap masyarakat sekitar. Hal ini terlihat dari
tingginya penilaian masyarakat terhadap peluang
berusaha (85,24%).
(e) Dampak

ekonomi

langsung

maupun

tidak

langsung yang ditimbulkan oleh pembangunan
JJLS dan interkoneksi NYIA sampai saat ini masih
rendah (0,84).
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Dari hasil studi direkomendasikan sebagai berikut:
untuk menanggulangi dampak sosial dan ekonomi
yang mungkin akan terjadi, baik pada tahap prapelaksanaan, pelaksanaan pembangunan, maupun
pengoperasian Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan
interkoneksi New Yogyakarta International Airport
(NYIA) Kabupaten Bantul, maka perlu dilakukan
langkah-langkah antisipatif guna mereduksi dampak,
khususnya dampak yang bersifat negatif. Beberapa
langkah

penanggulangan

yang

dapat

dilakukan

adalah:
(1) Untuk mengantisipasi adanya dampak sosial yang

dapat saja muncul setelah beroperasinya JJLS
dan interkoneksi New Yogyakarta International
Airport (NYIA), maka perlu memperkuat budaya
daerah khas DIY, khususnya Kabupaten Bantul,
seperti

wayangan

atau

seni

budaya

yang

mengandung nilai keluhuran budaya.
(2) Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang

berpandangan negatif terhadap pembangunan
JJLS dan interkoneksi NYIA merupakan suatu
permasalahan sosial harus menjadi perhatian
pemerintah daerah, di antaranya dampak dari
berubahnya lingkungan fisik yang mengakibatkan
dampak lanjutan terhadap kondisi sosial ekonomi
masyarakat, yaitu terjadinya perubahan fungsi
lahan dari lahan pertanian menjadi pembangunan
jalan,

baik

lahan

perorangan

(masyarakat)

maupun Sultan Ground (SG) yang menimbulkan
dampak

lanjutan

pencaharian

terhadap

masyarakat.

perubahan

Untuk

itu,

mata
sebuah

pedoman yang dapat dijadikan acuan untuk
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pengelolaan dan pemecahan masalah sosial yang
timbul akibat kegiatan pembangunan JJLS dan
interkoneksi NYIA perlu disusun dalam bentuk
suatu rekayasa sosial (social engeenering).
(3) Perlu dilakukan adanya studi lanjutan terutama

kajian

mendalam

masyarakat,

tentang

pertanian,

jenis-jenis

perikanan,

usaha

kehutanan

(hutan mangrove dan hutan pinus/cemara), flora
dan fauna, pengembangan adat seni budaya, dan
kearifan lokal masyarakat setempat, serta adanya
kavlingan Sultan Ground (SG) oleh oknum
tertentu. Dari hasil studi lanjutan tersebut dapat
memberikan dampak positif bagi masyarakat
sekitar

sekaligus

dapat

mengatasi

berbagai

macam permasalahan sosial yang muncul dengan
adanya JJLS dan interkoneksi NYIA.
(4) Perlu adanya penguatan kelembagaan sosial

ekonomi

masyarakat

yang

terkena

dampak

langsung JJLS dan interkoneksi NYIA sebagai
modal sosial (social capital) dalam pembangunan.
Social

capital

dalam

suatu

pembangunan

merupakan salah satu faktor penting dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
sehingga revitalisasi dan pengembangan social
capital sangat perlu dilakukan agar masyarakat
mampu

menggerakkan

roda

perekonomian

sekaligus mampu memberdayakan masyarakat.
(5) Mengembangkan

potensi

ekonomi

dan

nilai

tambah yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar
JJLS dan interkoneksi NYIA, seperti industri
parwisata, pertanian, perikanan/kelautan, dan
UMKM.
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(6) Perbaikan kondisi jalan terutama menuju pusat-

pusat kegiatan di daerah pedesaan sehingga
dapat terkoneksi dengan baik terhadap jalan
poros JJLS dan jalan interkoneksi NYIA.
(7) Menegakkan aturan tata ruang serta sempadan

pantai yang ada sehingga alih fungsi lahan yang
terjadi dapat sesuai dengan rencana tata ruang
yang ada dan tidak berdampak buruk bagi
lingkungan.
(8) Perlunya dilakukan edukasi dan mediasi kepada

masyarakat sekitar JJLS dan interkoneksi NYIA
agar tidak hanya menjual tanahnya namun juga
dapat menawarkan berbagai langkah kerjasama
dengan investor.
(9) Untuk mengoptimalkan dampak ekonomi dari

pembangunan JJLS dan interkoneksi NYIA, dapat
dilakukan dengan melakukan relokasi pedagang
ke daerah-daerah yang akan menjadi kawasan
bisnis baru yaitu di sekitar rest area dan daerahdaerah yang menjadi interchange JJLS dan
interkoneksi NYIA. Langkah ini dapat ditempuh
dengan pendekatan pengembangan kawasan
perdagangan

baru

atau

pengembangan

aglomerasi kawasan perdagangan.
(10) Pemerintah daerah dan pengusaha adalah dua

kelompok

yang

paling

berpengaruh

dalam

menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah

daerah

dalam

mempertahankan

keberlanjutan pembangunan ekonomi daerahnya,
agar membawa dampak yang menguntungkan
bagi masyarakatnya, perlu memahami bahwa
manajemen

pembangunan
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memberikan pengaruh yang baik guna mencapai
tujuan pembangunan ekonomi yang diharapkan.
Bila kebijakan manajemen pembangunan tidak
tepat

sasaran

maka

akan

mengakibatkan

perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan
demikian,

manajemen

mempunyai

potensi

pembangunan
peluang

pembangunan
untuk

ekonomi

bisnis

yang

daerah

meningkatkan

serta

menciptakan

menguntungkan

dalam

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Prinsip-prinsip manajemen pembangunan yang
pro-bisnis adalah antara lain sebagai berikut:
(a) Menyediakan Informasi kepada Pengusaha.
Pemerintah

daerah

dapat

memberikan

informasi kepada para pelaku ekonomi di
daerahnya ataupun di luar daerahnya kapan,
di mana, dan apa saja jenis investasi yang
sesuai

dengan

kebutuhan

pembangunan

yang akan datang.
(b) Memberikan

kepastian

dan

kejelasan

kebijakan. Salah satu kendala berusaha
adalah pola serta arah kebijakan publik yang
berubah-ubah
memerlukan

sedangkan
adanya

pihak

kepastian

investor
mengenai

arah serta tujuan kebijakan pemerintah.
(c) Mendorong sektor jasa dan perdagangan.
Sektor ekonomi yang umumnya bekembang
cepat di kota-kota adalah sektor perdagangan
kecil dan jasa. Sektor ini sangat tergantung
pada jarak dan tingkat kepadatan penduduk.
Persebaran penduduk yang berjauhan dan
tingkat kepadatan penduduk yang rendah
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akan

memperlemah

sektor

jasa

dan

perdagangan eceran, yang mengakibatkan
peluang kerja berkurang. Semakin dekat
penduduk, maka interaksi antar mereka akan
mendorong

kegiatan

sektor

jasa

dan

perdagangan. Oleh karena itu, sebaiknya
pedagang
mudah

kecil

untuk

mendapat
berusaha,

tempat

yang

karena

telah

membantu pemerintah daerah mengurangi
pengangguran dan pengusaha kecil tersebut
akan membayar pajak kepada pemerintah
daerah. Dengan menstimuli rusaha jasa dan
perdagangan eceran, pertukaran ekonomi
yang lebih cepat dapat terjadi sehingga
menghasilkan investasi yang lebih besar.
(d) Meningkatkan daya saing adalah dengan
meningkatkan

persaingan

itu

sendiri.

Ini

berarti perlakuan-perlakukan khusus harus
ditinggalkan

sehingga

proteksi

perlu

ditiadakan segera ataupun secara bertahap.
Pengembangan produk yang sukses adalah
yang berorientasi pasar. Ini berarti pemerintah
daerah perlu mendorong pengusaha untuk
selalu

meningkatkan

efisiensi

teknisdan

ekonomis.
(e) Membentuk ruang khusus untuk kegiatan
ekonomi akan lebih langsung menggerakkan
kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah perlu
berusaha mengantisipasi kawasan-kawasan
mana

yang

dapat

ditumbuhkan

menjadi

pusat-pusat perekonomian wilayah. Kawasankawasan yang strategis dan cepat tumbuh ini
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dapat

berupa

kawasan

yang

sudah

menunjukkan tanda-tanda aglomerasi, seperti
sentra-sentra produksi pertanian tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan,
perikanan; klaster industri, dan sebagainya.
4) Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program

dilaksanakan

dalam

rangka

perumusan

kebijakan teknis, dukungan teknis, pembinaan teknis, serta
monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait pembangunan
ekonomi. Alokasi anggaran untuk program perencanaan
pembangunan ekonomi sebesar Rp684.290.000,00 dengan
keluaran sebagai berikut:
a) Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha Dan Industri
Kegiatan perencanaan pembangunan dunia usaha
dan

industri

menggunakan

Rp414.290.000,00

dengan

anggaran

sebesar

realisasi

sebesar

Rp403.456.050,00. Pada kegiatan ini terdapat tiga sub
kegiatan sebagai berikut:
(1) Workshop Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)
Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

melakukan

koordinasi multi stakeholder guna mendiskusikan dan
mencari

jalan

keluar

dari

permasalahan

pengembangan ekonomi lokal, dengan menyusun
strategi

pengembangan

guna

memaksimalkan,

mengakomodasi dan mengimplementasi kegiatan
antar-stakeholder. Diskusi pengembangan ekonomi
lokal

dilaksanakan

menghadirkan

melalui

narasumber

workshop
yang

dengan

kompeten

di

bidangnya. Workshop pengembangan ekonomi lokal
dilaksanakan

sebanyak

tiga

kali

dengan

tema

pariwisata, ketahanan pangan berkelanjutan, dan
ekonomi kreatif.
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(2) Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengendalian
inflasi di Kabupaten Bantul agar tidak terlalu tinggi,
sehingga pertumbuhan perekonomian yang memadai
dapat dinikmati oleh masyarakat dan dunia usaha.
Pada kegiatan ini dilakukan pemantauan dan
identifikasi

tekanan

inflasi

serta

penyusunan

rekomendasi mengenai langkah-langkah pengendalian
tekanan inflasi. Pemantauan dilakukan di pusat-pusat
perdagangan dan pasar besar menjelang hari raya
keagamaan serta menjelang tahun baru.
(3) Penyusunan Rencana Detail Kawasan Parisiwata
(RDKP)
Studi dilakukan untuk menyusun dokumen
perencanaan

bidang

pariwisata

untuk

Destinasi

Pariwisata Daerah (DPD) Songgolangit di Kecamatan
Imogiri, Pleret, Dlingo, dan Piyungan dan DPD
Pangeran
Pandak,

Diponegoro
dan

dokumen

Sedayu.

acuan

di

Kecamatan

kegiatan

Output

rencana

Pajangan,
berupa

pengembangan

dan

pembangunan kepariwisataan di enam kecamatan
tersebut.
b) Pendampingan

Peningkatan

Pengelolaan

Irigasi

Partisipatif (WISMP)
Kegiatan
anggaran

ini

sebesar

diselenggarakan

dengan

Rp255.516.345,00,

alokasi

kegiatan

ini

mencakup beberapa sub kegiatan sebagai berikut:
(1) Penyusunan

Profil

Sosial

Ekonomi

Teknis

Kelembagaan (PSETK)
Kegiatan pelatihan PSETK diarahkan pada
upaya untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan
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Kelembagaan Pengelola Irigasi dan pelaku kegiatan
irigasi lainnya di daerah agar memiliki kemampuan
dalam

penyusunan

pendekatan

PSETK

partisipatif.

dengan

metode

Pelaksanakan

kegiatan

melibatkan pengurus P3A/GP3A/IP3A, KPL, TPM dan
KTPM. Pada tahun 2017 kegiatan PSETK dilakukan
di tiga lokasi yaitu di Daerah Irigasi (DI) Merdiko Kiri,
DI Salakan, dan DI Tegal Kanan.
(2) Penyusunan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI)
dan Success Story
Perkembangan

reformasi

kebijakan

pengelolaan irigasi sebagaimana yang diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumberdaya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2006 tentang Irigasi antara lain diarahkan
untuk

memperbaiki

pengelolaan

kinerja

jaringan

pengembangan

irigasi

atau

dan

Kelembagaan

Pengelolaan Irigasi (KPI). Penyusunan KPI diperlukan
sebagai pedoman untuk menguatkan kelembagaan
GP3A/P3A dalam hal peningkatan produksi pertanian
guna mencapai ketahanan pangan.
(3) Peningkatan

Kemampuan

Staf

Bappeda

untuk

Koordinasi Persiapan Penyusunan RP2I
Peranan irigasi sangat penting dalam rangka
mencapai

ketahanan

pangan.

Dalam

rangka

mencapai tujuan tersebut perlu dukungan oleh semua
pihak, kegiatan ini mencakup hal-hal terkait dengan
pengelolaan irigasi khususnya dalam penyusunan
Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
(RP2I).
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(4) Pemberdayaan Komisi Irigasi
Kegiatan

ini

dilakukan

dengan

koordinasi

antara anggota Komisi Irigasi yang sudah ditetapkan
dengan SK Bupati. Koordinasi tersebut dilakukan
dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan dan
merumuskan kebijakan terkait dengan pengelolaan
dan pengembangan irigasi. Pertemuan dilakukan
sebanyak empat kali dalam satu tahun.
5) Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
Program ini dilaksanakan dalam rangka perumusan
kebijakan teknis, dukungan teknis, pembinaan teknis, serta
monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait pembangunan
ekonomi. Alokasi anggaran untuk program perencanaan
pembangunan sosial-budaya sebesar Rp1.141.533.500,00
dengan keluaran sebagai berikut:
a) Perencanaan Pembangunan Kesra
Kegiatan
menggunakan

perencanaan
anggaran

pembangunan

Rp332.960.000,00

kesra
dengan

realisasi sebesar Rp309.928.450,00. Kegiatan ini memiliki
empat sub kegiatan sebagai berikut:
(1) Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi
Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2017
Kegiatan ini merupakan koordinasi lintas OPD
dengan muara tersusunnya laporan hasil capaian
indikator rencana aksi daerah pangan dan gizi tahun
2017.
(2) Penyusunan Laporan Kabupaten Sehat
Kegiatan
menghadapi

ini

merupakan

verifikasi

upaya

kabupaten

persiapan

sehat

oleh

pemerintah pusat pada bulan Juli 2017. Untuk
menghadapi

verifikasi

tersebut
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pembinaan tim pembina kabupaten sehat Kabupaten
Bantul dengan forum komunikasi kabupaten sehat
Kabupaten Bantul perihal tujuh lokasi tatanan, yaitu:
(a) Kawasan permukiman, sarana, dan prasarana
umum yang berlokasi di Dusun Salakan, Desa
Potorono,

Kecamatan

Banguntapan;

Pasar

Imogiri; dan SMA Negeri 1 Bantul;
(b) Kawasan kehidupan masyarakat sehat yang
mandiri

berlokasi

di

Dusun

Glugo,

Desa

Panggungharjo, Kecamatan Sewon;
(c) Kawasan

hutan

sehat,

berlokasi

di

Dusun

Pencitrejo, Desa Terong, Kecamatan Dlingo;
(d) Ketahanan pagan dan gizi, berlokasi di Dusun
Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret;
(e) Kawasan pariwisata sehat, berlokasi di pantai
Parangtritis, Kecamatan Kretek;
(f) Kehidupan sosial yang sehat, berlokasi di Dusun
Nglaren,

Desa

Potorono,

Kecamatan

Banguntapan;
(g) Kawasan
berlokasi

industri
di

dan

Dusun

perkantoran

Celan,

Desa

sehat,
Trimurti,

Kecamatan Srandakan dan Perkantoran Pemda II
di Manding, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul.
Hasil

verifikasi

tahun

2017

pemerintah

Kabupaten Bantul berhasil mempertahankan predikat
Swastisaba

Wistara

yang

merupakan

predikat

tertinggi dalam penghargaan kabupaten sehat.
(3) Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesra
Kegiatan ini merupakan koordinasi lintas OPD
dengan muara tersusunnya laporan hasil evaluasi
program-program

pendidikan,

kesehatan,

kebudayaan, serta kearsipan dan perpustakaan.
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(4) Penyusunan Laporan TKPK
Melalui kegiatan ini maka disusunlah dokumen
laporan

pelaksanaan

program-kegiatan

yang

dilaksanakan dalam rangka pengentasan kemiskinan
tingkat kabupaten.
b) Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
Kegiatan

perencanaan

pembangunan

pemerintahan menggunakan anggaran Rp404.160.000,00
dengan realisasi sebesar Rp385.356.752,00 dan sisa
anggaran sebesar Rp18.803.248,00 atau 95%. Anggaran
tersebut

digunakan

untuk

membiayai

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan berikut ini:
(1) Menyusun laporan dan mengirimkan ke Kantor Staf

Presiden (KSP) Dokumen Rencana Aksi Daerah
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK)
setiap Triwulan.
(2) Menyusun laporan dan mengirimkan ke Kantor Staf

Presiden (KSP) dokumen Rencana Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia (RAN HAM) setiap triwulan.
(3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan

Sistem Informasi Desa (SID) yang dilaksanakan pada
tanggal 18 Juni sampai dengan 1 Agustus 2017
dengan mengambil sampel 16 desa.
(4) Melaksanakan

pemberantasan

workshop
korupsi

pencegahan

sebagai

upaya

dan
mencari

masukan tentang kendala dan alternatif mengatasi
permasalahan yang terjadi dalam upaya pencegahan
dan pemberantasan korupsi.
(5) Melaksanakan workshop pelayanan publik sebagai

upaya

mencari

masukan

tentang

kendala

dan

alternatif mengatasi permasalahan yang terjadi dalam
pelayanan perijinan yang terjadi saat ini.
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(6) Melaksanakan workshop Sistem Informasi Desa (SID)

sebagai upaya mencari masukan tentang kendala dan
alternatif mengatasi permasalahan yang terjadi dalam
penerapan sistem informasi desa untuk membantu
penyelenggaraan pemerintahan di desa.
(7) Melaksanakan sosialisasi asistensi pengelolaan data

desa sebagai sarana optimalisasi sistem informasi
desa.
(8) Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan data

desa sebagai sarana optimalisasi sistem informasi
desa di Kabupaten Bantul.
(9) Melaksanakan asistensi pemanfaatan data untuk

pembangunan desa dan kawasan pedesaan.
(10) Melaksanakan

diskusi

tematik

implementasi

e-

government menuju Bantul digital service.
(11) Melaksanakan rapat koordinasi perjanjian kerjasama

terkait pemerintahan daerah.
(12) Melaksanakan rapat koordinasi perencanaan kegiatan

dengan alokasi anggaran desa.
(13) Melaksanakan rapat koordinasi rencana penyusunan

perjanjian

kerjasama

pemakaian

hak

akses

kependudukan untuk aplikasi SID dalam rangka
peningkatan pelayanan publik.
(14) Melaksanakan rapat koordinasi pengajuan hak akses

data kependudukan (dalam bentuk SIAK).
(15) Koordinasi pelaksanaan program inovasi desa 2017.
(16) Melaksanakan rapat koordinasi teknis dan orientasi

tim

MPM

tingkat

kabupaten

serta

koordinasi

persiapan, pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan
teknis pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri
(MPM) basis data terpadu tahun 2017 sebagai
pendukung integrasi data kesejahteraan sosial.
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(17) Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka revisi

satuan dan target indikator kinerja kegiatan RKPD
tahun 2018.
(18) Memfasilitasi

pemanfaatan

persiapan
teknologi

seminar

informasi

nasional

dalam

rangka

meminimalkan ketimpangan.
(19) Melaksanakan penyusunan Indonesia Governance

Index (IGI) tahun 2017 dan tahun 2016.
c) Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan
pemberdayaan

perencanaan
masyarakat

pembangunan

menggunakan

anggaran

sebesar Rp404.413.500,00 dengan realisasi sebesar
Rp381.312.150,00. Kegiatan ini menghasilkan keluaran
berupa pelatihan keterampilan dan sosialisasi serta
seminar dalam rangka penyebarluasan pengetahuan dan
informasi kepada masyarakat.
6) Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Program ini dilaksanakan dalam rangka perumusan
kebijakan teknis, dukungan teknis, pembinaan teknis, serta
monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait prasarana wilayah
dan sumber daya alam. Program ini dilaksanakan melalui
anggaran

sebesar

Rp461.100.000,00

dengan

kegiatan

perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan
wilayah dan memberikan keluaran berupa:
a) Evaluasi Kinerja Pengelolaan Persampahan
Evaluasi

kinerja

pengelolaan

persampahan

dilakukan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan
pengelolaan

persampahan

terhadap

Masterplan

Pengelolaan Persampahan Kabupaten Bantul tahun
2010-2030, dalam rangka mendukung Bantul Bersih
Sampah tahun 2019.
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Rekomendasi

dari

evaluasi

ini

antara

lain

pengembangan pengelolaan persampahan di 11 desa
yang belum memiliki sarana dan prasarana, zonasi
pelayanan persampahan, optimaslisasi 11 TPS 3R,
optimalisasi fungsi Pengelolaan Sampah Mandiri (PSM),
meningkatkan peran desa, dan perlu pembentukan unit
reaksi cepat untuk permasalahan insidental/darurat terkait
persampahan.
b) Perencanaan Pengembangan Kawasan Heritage Imogiri
Perencanaan ini meliputi pengembangan koridor
jalan Imogiri yang terintegrasi dengan kawasan heritage
Imogiri. Lingkup kawasan meliputi Pasar Imogiri baru,
terminal, dan pelataran budaya, serta simpang tiga Imogiri
timur sebagai titik “0” Imogiri. Diharapkan perencanaan ini
sebagai dasar pembangunan fisik dengan konsep koridor
utama dan terpadu yang memiliki ciri khas budaya dan
karakter kawasan Imogiri sebagai ruang publik aktif
sekaligus sebagai magnet atau daya tarik kawasan.
c) Perencanaan Pengembangan Kawasan Heritage Pleret
Desain pengembangan kawasan heritage Pleret
berupa peningkatan kualitas dan penambahan fasilitas
tanpa menyentuh situs cagar budaya, meliputi tempat
parkir dan sirkulasi utama, Pasar Pleret, masjid Kauman
Pleret, situs Proboyekso, dan Makam Ratu Malang.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kawasan
heritage Pleret sebagai salah satu kawasan cagar budaya
dan tujuan wisatawan domestik maupun manca negara.
d) Perencanaan Kawasan Ruang Publik Jalan (Green City
Walk)
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Perencanaan

meliputi

perencanaan

kawasan

gerbang dan peristirahatan di Kecamatan Srandakan
sebagai pintu masuk Kabupaten Bantul bagian selatan
dari arah barat. Perencanaan ini diharapkan menjadi
acuan pembangunan kawasan yang berfungsi sebagai
gerbang

atau

memasuki

landmark/penanda

wilayah

administrasi Kabupaten Bantul sekaligus mempromosikan
potensi kabupaten melalui nuansa khas dan aneka produk
unggulan.
e) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW
Monitoring

dan

evaluasi

pemanfaatan

ruang

penting untuk mengetahui tingkat efektifitas pemanfaatan
ruang serta untuk mengevaluasi kegiatan pemanfaatan
ruang yang telah dilakukan sehingga dapat diperoleh
rekomendasi
konsistensi

pemanfaatan
pemanfaatan

ruang
ruang

untuk

menjaga

eksisting

terhadap

rencana tata ruang. Analisis kesesuaian pemanfaatan
ruang dilakukan dengan membandingkan antara peta
rencana pola ruang dengan peta penggunaan lahan
eksisting penggunaan lahan tahun 2017. Hasil kesesuaian
pemanfaatan ruang dengan RTRW tahun 2017 sebesar
70,12% sesuai, masuk dalam klasifikasi tinggi yaitu
pelaksanaan pemanfaatan ruang telah sesuai dengan
rujukan rencana tata ruang (termasuk indikasi program).
f)

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
IKLI

merupakan

ukuran

tingkat

kepuasan

mengetahui
pembangunan

infrastruktur

oleh

umpan

balik

untuk

masyarakat

atas

pemerintah

daerah

melalui survey pendapat masyarakat. IKLI disusun
sebagai salah satu dasar untuk mengukur pencapaian

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir TA 2017 Kabupaten Bantul

IV-421

Pemerintah Kabupaten Bantul

sasaran dalam misi keempat RPJMD Kabupaten Bantul
Tahun 2016-2021.
Nilai IKLI tahun 2017 sebesar 71,57 dengan mutu
pelayanan infrastruktur berada pada kategori B (Baik)
dengan kinerja pelayanan baik.
g) Masterplan Kawasan Klodran
Kawasan Klodran mencakup perencanaan simpang
empat Klodran yang menghubungkan kawasan strategis
Makam Imogiri, gerbang masuk ibukota Bantul, Kota
Yogyakarta,

dan

Bandara

NYIA.

Perencanaan

ini

dijadikan acuan untuk pembangunan fisik kawasan
Klodran. Konsep yang dikembangkan yaitu gerbang hidup
sekaligus penanda dengan aktivitas di dalamnya sebagai
pengalaman ruang.
7) Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggaran untuk program pengendalian perencanaan
pembangunan daerah sebesar Rp160.030.000,00 dengan
melakukan kegiatan berupa pengendalian, monitoring, dan
evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini
memiliki keluaran/output berupa: dokumen evaluasi hasil
RPJMD; dokumen evaluasi RPJMD; dan dokumen laporan
pelaksanaan

DAK.

Masing-masing

keluaran

sebanyak

delapan dokumen. Realisasi yang terjadi pada program ini
sebesar

Rp145.586.000,00

dan

outcome/hasil

yang

didapatkan berupa pengendalian perencanaan pembangunan.
8) Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Anggaran untuk program pengendalian perencanaan
pembangunan daerah sebesar Rp137.550.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp123.873.350,00. Program ini hanya
memiliki satu kegiatan yaitu pengembangan sistem inovasi
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daerah dengan keluaran berupa: empat edisi jurnal riset
daerah,

implementasi

roadmap

SIDa

tahun

pertama

(pengembangan pewarna alami untuk batik dan desa inovasi)
dan implementasi Iptek dengan target tiga Iptekmas, dengan
realisasi 34 Iptekmas.
c. Permasalahan dan Solusi
Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi
yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan
dalam fungsi penunjang perencanaan pembangunan (Tabel
4.140).
Tabel 4.140
Permasalahan dan Solusi dalam Fungsi Perencanaan Pembangunan
No.
1

2

Permasalahan
Ketidaksinkronanan dan kurangnya konsistensi
dari perencanaan pembangunan daerah,
penganggaran, penataausahaan keuangan
sampai dengan penilaian kinerja (evaluasi)
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Program/kegiatan prioritas hasil Musrenbang
kecamatan belum terakomodir secara optimal
dalam DPA SKPD

3

Masih terdapat kesalahan data terhadap
penerima manfaat bantuan, berupa dobel data,
bahkan terlewatkan
4
Beberapa bantuan hibah tidak bisa
dilaksanakan karena adanya aturan persyaratan
Badan Hukum.
Sumber: Bappeda, 2018

Solusi
Penerapan sistem atau aplikasi
perencanaan yang terintegrasi berbasis
web mulai dari perencanaan,
penganggaran, penatausahaan dan
penilaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Plafonisasi prioritas utama tiap kecamatan
minimal sebesar Rp5 milyar untuk
perencanaan tahun 2018 dan akan
ditingkatkan dari tahun ke tahun
Verifikasi dan validasi data melalui OPD
terkait
Pendampingan pembuatan Badan Hukum.

2. Keuangan
Salah satu fungsi penunjang pemerintahan umum yang
menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah keuangan. Fungsi
penunjang

ini

merupakan

wewenang

pemerintah

daerah

sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di sisi lain, mengingat
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun
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2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat
dan Pemerintahan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang
dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem
pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana

dimaksud

merupakan

sub-sistem

dari

sistem

pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah. Fungsi penunjang keuangan
dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada
upaya

peningkatan

efisiensi,

efektifitas,

akuntabilitas,

dan

transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan
maupun belanja.

a. Program yang Dilaksanakan
Program yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam fungsi
penunjang keuangan adalah sebagai berikut:
1) Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten;
2) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah;
b. Realisasi Pelaksanaan Program
1) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan
berikut:
a) Penyebarluasan

dan

Sosialisasi

Berbagai

Informasi

Keuangan Daerah
Dalam era transparansi, publik memiliki hak guna
memperoleh

berbagai

pengelolaan

keuangan

penyebarluasan

dan

macam
daerah.

sosialisasi

informasi

termasuk

Melalui

kegiatan

berbagai

informasi

keuangan daerah telah disusun leaflet memuat realisasi
anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten
Bantul dan neraca pemerintah Kabupaten Bantul dari
tahun 2011 sampai dengan tahun 2016; buku analisa
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tentang pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan
dan neraca daerah tahun 2014 dan tahun 2015; dan buku
saku memuat tentang realisasi pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah tahun 2014 dan
tahun 2015.
Selain itu kegiatan ini juga menyajikan berbagai
informasi tentang anggaran pendapatan dan belanja
daerah dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan
yang dapat dilihat menu yang ditampilkan pada web
BKAD (Gambar 4.40) yang menyajikan menu transparansi
pengelolaan keuangan daerah serta berita yang memuat
berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan.

Gambar 4.40
Web BKAD Kabupaten Bantul

Dalam menu transparansi pengelolaan keuangan
daerah telah disajikan informasi tentang ringkasan RKA
seluruh

OPD;

rancangan

peraturan

daerah

APBD;

rancangan peraturan daerah perubahan APBD; ringkasan
DPA seluruh OPD; ringkasan DPA PPKD; laporan
realisasi anggaran seluruh OPD kecuali kecamatan;
laporan realisasi anggaran PPKD, LKPD yang sudah
diaudi dan opini atas laporan keuangan pemerintah
daerah.
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b) Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD
Kegiatan pendataan dan pengelolaan arsip BKAD
dilaksanakan dengan tujuan arsip BKAD lebih terpelihara
dengan baik, teratur dan aman; mudah mendapatkan
kembali arsip yang diperlukan dengan cepat dan tepat;
menghindari pemborosan waktu dan tenaga dalam
pencairan arsip; menghemat tempat penyimpanan arsip;
menjaga

kerahasiaan

arsip;

dan

menyelamatkan

pertanggungjawaban tentang perencanaan, pelaksanaan,
dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
Pengelolaan arsip terutama dokumen barang milik daerah
merupakan

tantangan

yang

cukup

berat

karena

keberadaannya dokumen tersebut menjadi sorotan dalam
kaitannya

pencapaian

predikat

Wajar

Tanpa

Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah sebagai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan. Oleh karena itu BKAD selaku pembantu
pengelola barang daerah perlu melakukan pengelolaan
arsip/dokumen kepemilikan barang daerah secara terpadu
antara

barang

dan

arsip

atau

dokumen

bukti

kepemilikannya. Guna tertata dan tersimpan arsip yang
diciptakan oleh BKAD tahun 2017 telah mengadakan box
arsip sebanyak sebagai sarana penyimpanan arsip yang
telah diciptakan.
Kegiatan

pendataan

dan

pengelolaan

arsip

dilaksanakan bekerjasama dengan Kantor Arsip Daerah
dengan menyelenggarakan pelatihan penataan arsip yang
diikuti oleh perwakilan dari Sekretariat BKAD, bidang
anggaran, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan,
bidang pendaftaran dan penetapan, bidang penagihan,
dan

bidang

aset.

Pelatihan

dilaksanakan

dengan

pendampingan langsung tentang tata cara penyimpanan
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dan penataan arsip pada masing-masing bidang dan
sekretariat BKAD.
Mulai

tahun

2016

guna

mempermudah

dan

mempercepat pelayanan pengelolaan persuratan telah
dipergunakan program aplikasi sistem arsip dinamis (lihat
Gambar 4.41). Program ini merupakan aplikasi kearsipan
yang akan memberi kemudahan dalam mengolah data
arsip dinamis, menciptakan perekaman data surat masuk
dan keluar, membuat DPA (Daftar Pertelaan Arsip),
membuat lembar disposisi dan kartu kendali secara
permanen.

Gambar 4.41
Aplikasi Sistem Arsip Dinamis

Aplikasi ini telah membantu BKAD pengelolaan
kearsipan secara menyeluruh baik penempatan klasifikasi
yang tepat dan cepat dan akurat serta dapat menelusuri
surat yang tersebar di seluruh bidang dan sekretariat
BKAD, serta jumlah surat masuk dan surat keluar.
c) Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD
Kegiatan fasilitasi penyaluran belanja PPKD telah
memfasilitasi pencairan belanja tidak langsung yang
dianggarkan

pada

PPKD

kepada
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memfasilitasi pencairan pengeluaran pembiayaan daerah
yang dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan daerah
PPKD berdasarkan aturan yang berlaku. Tahun 2017
kegiatan ini telah menfasilitasi pencairan pengeluaran
daerah yang diajukan oleh OPD penanggungjawab teknis
sebesar

Rp324.064.985.881,00

pengeluaran

daerah

pada

dari

anggaran

PPKD

sebesar

Rp339.754.248.023,42 dengan rincian disajikan pada
Tabel 4.141.
Tabel 4.141
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung pada PPKD Tahun 2017
No.

Uraian

Selisih Lebih/
(Kurang) (Rp)

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

54.192.559.312,00

49.545.605.600,00

4.646.953.712,00

3.901.100.000,00

1.650.300.000,00

2.250.800.000,00

1

Belanja Hibah

2

Belanja Bantuan Sosial

3

Belanja
Bagi
Hasil
Provinsi/Kabupaten/Kota
Pemerintah

kepada
dan

14.330.194.685,00

14.330.194.685,00

-

4

Belanja Bantuan Keuangan kepada
Propinsi/Kabupaten/
Kota
dan
Pemerintah Desa

231.802.574.900,00

222.760.211.526,00

9.042.363.374,00

5

Belanja Tidak Terduga

34.319.269.126,42

2.896.074.070,00

31.423.195.056,42

339.754.248.023,42

292.200.185.881,00

47.554.062.142,42

Jumlah

Sumber: Sub Bag. Keuangan dan Aset BKAD, per 31Desember 2017

Tabel 4.142
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada
PPKD Tahun 2017
No.
1

Selisih
Lebih/
(Kurang) (Rp)

Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Pengeluaran Pembiayaan

25.860.000.000,00

31.864.800.000,00

(6.004.800.000,00)

Jumlah

25.860.000.000,00

31.864.800.000,00

(6.004.800.000,00)

Sumber: Sub Bag. Keuangan dan Aset BKAD, per 31 Desember 2017

d) Pengelolaan Simkeuda
Pengelolaan

keuangan

daerah

dengan

mengintegrasikan seluruh fungsi pengelolaan keuangan
daerah yang dimulai dari fungsi penganggaran, fungsi
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penatausahaan keuangan daerah sampai dengan fungsi
akuntansi dan pelaporan keuangan daerah menggunakan
aplikasi Simda Keuangan Daerah (Simkeuda). Sistem
informasi ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh
Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan

(BPKP).

Gambar 4.30
Aplikasi Simda Keuangan Daerah ver.2.72

Fungsi penganggaran telah dilaksanakan dengan
Simda keuangan daerah yaitu telah disusun buku
rancangan peraturan daerah/rancangan peraturan bupati
tentang APBD/perubahan APBD dan DPA/DPPA dengan
mempergunakan
Fungsi

aplikasi

penatausahaan

Simda

Keuangan

keuangan

daerah

Daerah.
telah

dilaksanakan dengan SIMDA Keuangan Daerah dari
proses penerbitan SPD, pembuatan SPP/SPM oleh
seluruh SKPD, penerbitan SP2D oleh Kuasa Bendahara
Umum Daerah sampai SPJ SKPD beserta registerregister dan formulir-formulir pengendalian anggaran
lainnya. Serta fungsi akuntansi dan pelaporan telah
dilaksanakan yaitu dari proses penyusuan jurnal buku
besar, buku pembantu dan laporan keuangan (laporan
realisasi anggaran dan laporan arus kas). Kegiatan ini
pada tanggal 31 Maret 2017 juga menerima kunjungan
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kerja sebanyak 73 orang dari Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah kota Tasikmalaya
yang

diantaranya

keuangan

dari

merupakan

masing-masing

bendahara/pengelola
OPD

di

lingkungan

Pemerintah Kota Tasikmalaya. Tujuan kunjungan kerja
tersebut terkait dengan implementasi penatauahaan
keuangan daerah dengan menggunkan aplikasi Simda
keuangan.

Gambar 4.42
Kunjungan Kerja BKAD Kota Tasikmalaya

e) Penyusunan Prosedur Operasional Standar
Kegiatan ini telah menyusun Standard Operating
Procedure (SOP) yang dipergunakan sebagai acuan bagi
ASN dan PTT di lingkungan BKAD dalam melaksanakan
tugas pokok dan tata kerja pada bidang pendapatan,
pengelolaan

keuangan

dan

aset

daerah

sehingga

terwujud kinerja pelayanan yang efektif, transparan, dan
akuntabel yang berorientasi pada hasil. Terlaksananya
tugas, pokok dan tatakerja telah didukung dengan 113
SOP terdiri dari 1) pengelolaan keuangan daerah
sebanyak 27 SOP; 2) pengelolaan pendapatan daerah
(pajak daerah) sebanyak 57 SOP; 3) pengelolaan barang
milik daerah sebanyak 9 SOP; dan 4) administratif BKAD
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sebanyak 20 SOP. Dari 113 SOP pada tahun 2017
terdapat 6 SOP diubah/direvisi dikarenakan terdapat
perubahan prosedur pada penatausahaan manajemen
investasi daerah yaitu 1) SOP penyusunan target
penerimaan pendapatan dari penempatan uang daerah;
2) SOP penyusunan perjanjian kerjasama penempatan
uang daerah; 3) SOP penempatan uang daerah; 4) SOP
pencairan uang daerah; 5) SOP laporan kondisi deposito;
dan 6) SOP penelahaan penempatan uang daerah di
bank umum.
2) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
yang transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama
dari kinerja pelayanan pada aspek layanan pengelolaan
keuangan dan aset daerah. Sebagai ukuran keberhasilan atau
kegagalan dari kinerja pelayanan pada aspek layanan ini
adalah

diraihnya

opini

BPK

RI

atas

Laporan

Hasil

Pemeriksanaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP
LKPD). Pemberian opini tersebut sebagai bentuk apresiasi
dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah
disusun oleh Pemerintah Daerah. LKPD sebagai media
akuntabilitas atas sistem manajemen keuangan daerah yang
disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
meliputi sistem perencanaan dan penganggaran, sistem
pelaksanaan anggaran, sistem akuntansi keuangan daerah
dan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang
memenuhi unsur-unsur pengendalian internal dan menjamin
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Capaian
atas indikator kinerja opini pemeriksaan BPK atas LKPD
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Kabupaten Bantul tahun n-1 sebagaimana disajikan pada
Tabel 4.143.
Tabel 4.143
Capaian Indikator “Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun n-1”
Tahun 2016
Indikator

Formula

Target

Opini
Pemeriksaan BPK
atas LKPD Tahun
n-1

Opini BPK RI atas
1
LKPD
Kabupaten
Bantul Tahun N-1
(1=WTP;
2=WDP;
3=Tidak Wajar dan
4=Tidak Menyatakan
Pendapat)
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2018

Tahun 2017

Realisasi

%
Capaian

Target

Realisasi

%
Capaian

1

100%

1

1

100%

Pendapatan daerah merupakan unsur penting sebagai
sumber

dana

untuk membiayai

terselenggaranya

roda

pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan adanya
otonomi daerah dan desentralisasi memberi kewenangan
yang luas kepada daerah untuk mengelola pendapatan
daerah sebagai upaya meningkatkan kemampuan keuangan
daerah yang lebih baik yang terukur meningkatnya kapasitas
fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun.
Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu
dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli
daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal. Dalam
melaksanakan tugas pembantuan di bidang pendapatan
daerah terdapat tiga fungsi yang melekat pada BKAD yaitu
sebagai salah satu OPD penghasil, PPKD, dan pengelola
atau sebagai koordinator dibidang pendapatan daerah yang
didukung dengan terlaksananya berbagai kegiatan-kegiatan
dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah. Terdapat dua indikator kinerja dari program
tersebut yang dipergunakan sebagai ukuran kinerja pada
bidang

pendapatan

daerah

persentase

PAD

terhadap

pendapatan daerah dan persentase PAD terhadap belanja
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daerah. Capaian atas kedua indikator tersebut disajikan pada
Tabel 4.144.
Tabel 4.144
Capaian Indikator Kinerja pada Persentase PAD terhadap Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah
Tahun 2017
Indikator

Formula

Persentase PAD
Jumlah realisasi PAD dibagi jumlah
terhadap
realisasi pendapatan daerah dikalikan
Pendapatan
seratus persen
Daerah
Persentase PAD
Jumlah realisasi PAD dibagi jumlah
terhadap Belanja
realisasi belanja daerah dikalikan seratus
Daerah
persen
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2018

Target

Realisasi

22%

22,32%

%
Capaian
101%

17,5%

28,15%

161%

Capaian atas ketiga indikator tersebut telah didukung
dengan

terlaksananya

program

peningkatan

dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan jumlah
anggaran belanja langsung sebesar Rp40.177.741.847,00
terealisasi sebesar Rp37.706.617.068,00 (93,85%). Anggaran
tersebut untuk terlaksananya kegiatan kegiatan sebagai
berikut:
a) Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)
Dalam

penyusunan

Rencana

Kegiatan

dan

Anggaran (RKA) OPD, dokumen ASB berguna sebagai
pedoman dalam menyusun anggaran sehingga OPD
mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis
belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan
untuk tiap-tiap kegiatan. Manfaat lain dari ASB yaitu
pengendalian anggaran untuk menjamin anggaran belanja
yang ditetapkan merupakan anggaran belanja yang
efisien dan ekonomis. Oleh karena itu pada tahun 2017
kegiatan ini telah menyusun sembilan Analisis Standar
Belanja (ASB) umum yaitu: 1) diseminasi/sosialisasi bagi
pegawai pemerintah dan/atau petugas yang disetarakan;
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2) diseminasi/sosialisasi bagi masyarakat; 3) workshop
bagi

pegawai

pemerintah

dan/atau

petugas

yang

disetarakan; 4) workshop bagi masyarakat; 5) focus group
discusion bagi masyarakat dan pegawai pemerintah
dan/atau

petugas

teknis/pelatihan

yang

bagi

disetarakan;

pegawai

6)

bimbingan

pemerintah

dan/atau

petugas yang disetarakan; 7) bimbingan teknis/pelatihan
bagi masyarakat; 8) penyelenggaraan lomba/festival; dan
9) Musrenbang tingkat kecamatan.
b) Penyusunan Standar Satuan Harga
Sebagai

salah

satu

pedoman

OPD

dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam
APBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2017 secara
tertib administrasi diperlukan adanya peraturan Bupati
Bantul yang mengatur standarisasi harga barang dan jasa
Pemerintah Kabupaten Bantul. Rancangan peraturan
tersebut disusun oleh tim penyusun standarisasi harga
barang dan jasa Kabupaten Bantul tahun 2017, serta
telah ditetapkan rancangan peraturan tersebut menjadi
Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2016 tentang
Standarisasi

Harga

Barang

dan

Jasa

Pemerintah

Kabupaten Bantul ditetapkan pada tanggal 29 Desember
2016 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
Kegiatan ini juga telah menggandakan Peraturan Bupati
Bantul Nomor 94 Tahun 2016 dalam bentuk buku
sebanyak 320 buku yang didistribusikan ke seluruh OPD
dan

pemerintah

standarisasi

desa

harga

se-Kabupaten

barang

dan

jasa

Bantul.

Tim

Pemerintah

Kabupaten Bantul telah melakukan evaluasi atas standar
yang mengatur biaya jasa Pelatihan Ketrampilan untuk
Masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Bupati Bantul Nomor 13 tahun 2017 sesuai dengan
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ketentuan yang berlaku maka telah dilakukan perubahan
atas

Peraturan

Bupati

tersebut

dengan

ditetapkan

Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Standardisasi Harga Barang dan
Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul pada tanggal 14
Februari 2017.
c) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Rancangan peraturan daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Bantul Tahun Anggaran 2017 disusun dan dikoordinator
oleh BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD). Tujuan dari penyusunan APBD Kabupaten
Bantul

yaitu

pengeluaran

sebagai

pedoman

penyelenggaraan

penerimaan

pemerintahan

dan

daerah

dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk
meningkatkan kemakmuran masyarakat selama periode
tahun 2017. Dasar hukum penyusunan APBD Tahun 2017
adalah Peraturan Menteri Dalam Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2017.
Kegiatan ini telah menyusun rancangan peraturan
daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah

Tahun

2017,

serta

telah

dilaksanakan

pembahasan-pembahasan dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. Setelah rancangan peraturan daerah tersebut
dievaluasi oleh Gubernur Provinsi DIY dan dilakukan
penyempurnaan

atas

rancangan

peraturan

daerah

tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
2018 sesuai hasil evaluasi, maka pada tanggal 29
Desember 2017 rancangan peraturan daerah tersebut
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun
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2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018. Kegiatan ini
telah menggandakan Raperda tentang APBD tahun 2017
dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21
Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dalam
bentuk buku sebanyak 150 buku.
d) Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

tentang

Penjabaran APBD
Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran
Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah Tahun

Anggaran 2018 disusun oleh BKAD selaku PPKD. Proses
penyusunan

rancangan

peraturan

KDH

tentang

Penjabaran APBD Tahun 2018 sama dengan proses
penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
tahun 2017. Seperti halnya rancangan peraturan daerah
tentang

APBD,

rancangan

peraturan

KDH

tentang

Penjabaran APBD tahun 2018 sebelum ditetapkan
menjadi peraturan KDH juga dilakukan evaluasi oleh
Gubernur Provinsi DIY. Tujuan dilakukan evaluasi ini
adalah tercapainya keserasian antara kebijakan daerah
dan

dan

kebijakan

nasional,

keserasian

antara

kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk
meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau
peraturan daerah lainnya. Setelah dilakukan pembenahan
rancangan peraturan bupati ini sesuai dengan hasil
evaluasi Gubernur Provinsi DIY, pada tanggal 29
Desember 2017 ditetapkan rancangan tersebut menjadi
Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Bantul Tahun 2018. Peraturan bupati
tersebut sebagai landasan operasional OPD dalam
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melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan
pada tahun 2018.
e) Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Daerah

tentang

Perubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Perubahan APBD Tahun 2017 disusun oleh BKAD dalam
melaksanakan tugas sebagai PPKD bersama TAPD,
sebagai

upaya

menyesuaikan

Pemerintah
rencana

kabupaten

Bantul

keuangannya

dengan

perkembangan yang terjadi, perkembangan dimaksud
bisa

berimplikasi

pada

meningkatnya

anggaran

penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya juga
untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam
satu SKPD.
Landasan

hukum

penyusunan

rancangan

peraturan daerah ini adalah Peraturan Menteri Dalam
Negeri

Nomor

13

Tahun

2016

tentang

Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2017. Rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBD tahun 2016 disusun berdasarkan
kesepakatan bersama antara Bupati Bantul dan DPRD
Kabupaten Bantul atas Rancangan Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran (KUPA) dan Rancangan Plafon
Proritas

Anggaran

Sementara

(PPAS)

Perubahan.

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
tahun 2016 disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan
pembahasan dan disepakati bersama yang dituangkan
dalam nota kesepakatan antara Bupati Bantul dan
pimpinan DPRD. Rancangan peraturan daerah tentang
perubahan

APBD

Kabupaten

Bantul

tahun

2017

dievaluasi oleh Gubernur Provinsi DIY dan dilakukan
penyempurnaan

atas

rancangan

peraturan
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tersebut sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur Provinsi
DIY. Pada tanggal 26 Oktober 2016 rancangan peraturan
daerah tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun 2017. Kegiatan ini telah melaksanakan
penggandaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
13 Tahun 2016 dalam bentuk buku sebanyak 35 buku.
f)

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

tentang

Penjabaran Perubahan APBD
Sebagai tindak lanjut atas peraturan daerah
Kabupaten Bantul tentang perubahan APBD maka
disusun rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
perubahan APBD yang ditetapkan menjadi peraturan
bupati

sebagai

landasan

operasional

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan. Kegiatan
penyusunan rancangan ini dilaksanakan oleh BKAD
selaku PPKD. Kegiatan ini telah menyusun rancangan
peraturan bupati mengenai penjabaran perubahan APBD
tahun anggaran 2017 dengan menggunakan aplikasi
Simda

keuangan

daerah

serta

ditetapkan

menjadi

Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
Peraturan bupati tersebut dicetak dan digandakan dalam
bentuk

buku

didistribusikan

sebanyak
ke

50

seluruh

eksemplar

OPD

dan

sebagai

telah

landasan

operasional dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang
mengalami perubahan.
g) Pencermatan dan Penerbitan DPA OPD
Kegiatan ini telah melaksanakan pencermatan dan
penerbitan

atas

rancangan

Dokumen
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Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA) yang telah disusun oleh seluruh kepala
OPD

selaku

pejabat

mempergunakan

pengguna

aplikasi

Simda

anggaran

dengan

keuangan

daerah

dengan meng-entry anggaran kas atas pendapatan yang
akan dicapai setiap triwulan bagi OPD penghasil dan
meng-entry belanja tidak langsung maupun belanja
langsung oleh seluruh OPD setiap triwulan. Rancangan
DPA/DPPA tersebut diverifikasi Tim Anggaran Pemerintah
Daerah

(TAPD),

dan

dilaksanakan

pencermatan

DPA/DPPA SKPD oleh tim pencermatan DPA/DPPA
Kabupaten Bantul. DPA/DPPA SKPD yang telah dicermati
dan diverifikasi selanjutnya disahkan oleh Kepala BKAD
selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya sebagai
BUD dengan persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten
Bantul

sebagai

koordinator

pengelolaan

keuangan

daerah.
Kegiatan ini telah melaksanakan pencermatan dan
penerbitan DPA/DPPA SKPD sebanyak 58 DPA dan 58
DPPA SKPD. DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan
dibuat rangkap dua dan digandakan sebanyak tujuh,
tembusan DPA/DPPA SKPD disampaikan kepada kepala
SKPD selaku pengguna anggaran sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan, arsip BKAD, Inspektorat, Badan
Pemeriksa Keuangan, Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Bappeda, Bidang
Akuntansi, Bidang Perbendaharaan sebanyak dua, dan
Bidang Aset.
h) Penyusunan Anggaran Kas
Kegiatan penyusunan anggaran kas dilaksanakan
oleh BKAD dalam melaksanakan salah satu ketugasan
Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD). Anggaran kas ini
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir TA 2017 Kabupaten Bantul

IV-439

Pemerintah Kabupaten Bantul

dipergunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang
cukup sebagai perkiraan arus kas masuk dari pendapatan
daerah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai
dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam
DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan sebagai perkiraan
arus kas keluar. Kegiatan ini telah menyusun dua buku
anggaran kas yaitu buku anggaran kas berdasarkan
APBD tahun 2016 dan buku anggaran kas berdasarkan
Perubahan APBD tahun 2016, masing-masing buku
anggaran kas digandakan sebanyak 25 eksemplar.
i)

Penerbitan SPD
Manajemen

kas

berdasarkan

anggaran

kas

Pemerintah Kabupaten Bantul tahun anggaran 2017 yang
telah ditetapkan didukung dengan terlaksananya kegiatan
penerbitan

Surat

Penyediaan

Dana

(SPD).

SPD

diterbitkan untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul yang disiapkan dan diterbitkan oleh
Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dan
ditandatangani oleh Kepala BKAD selaku PPKD. Selama
tahun 2017 telah diterbitkan 461 SPD dengan jumlah
dana yang disediakan sebesar Rp2.398.350.768.939,22
untuk 59 OPD dan PPKD (lihat Tabel 4.145).
Tabel 4.145
Penerbitan SPD Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2017
Jumlah
No.

Uraian

SPD

Rupiah

1

Belanja tidak langsung (belanja pegawai)

147

1.014.099.800.504,00

2

Belanja tidak langsung non belanja pegawai

49

339.754.248.023,42

3

Belanja langsung

262

1.044.496.720.411,80

4

Pembiayaan daerah

3

Jumlah
461
Sumber data: Bidang Anggaran BKAD per 31 Desember 2017
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j)

Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan
APBD ini merupakan ketugasan BKAD sebagai PPKD
dalam melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
Pada tahun 2017 melalui kegiatan ini telah disusun
rancangan peraturan bupati tentang kebijakan dan
pedoman pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 dan
telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2016
rancangan peraturan bupati tersebut menjadi Peraturan
Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kebijakan
dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2017 yang mengatur dan menjadi acuan
seluruh SKPD dalam melaksanakan berbagai kegiatan
seperti yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah Kabupaten Bantul tahun anggaran 2017
dengan berdaya guna dan berhasil guna. Melalui kegiatan
ini juga telah dicetak Peraturan Bupati Bantul Nomor 102
Tahun 2016 dalam bentuk buku sebanyak 260 buku untuk
didistribusikan ke seluruh OPD dan pemerintah desa seKabupaten Bantul.

k) Pengendalian

Pelaksanaan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah
Kegiatan pengendalian pelaksanaan pengelolaan
keuangan

daerah

dilaksanakan

oleh

Pemerintah

Kabupaten Bantul sebagai salah satu pelaksanaan
kewenangan

PPKD

selaku

BUD

untuk

melakukan

pengendalian atas pelaksanaan APBD sehingga kegiatankegiatan

yang

dilaksanakan

seluruh

OPD

dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Kegiatan ini telah memfasilitasi dengan memberi
telaah bagi OPD atau unit kerja dalam melaksanakan
kegiatan memerlukan suatu kebijakan dikarenakan tidak
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sesuai

dengan

peraturan

yang

berlaku,

misalnya

Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2016 tentang
Standarisasi

Harga

Barang

dan

Jasa

Pemerintah

Kabupaten Bantul Tahun 2016 dan kegiatan yang
dilaksanakan

tidak

sesuai

dengan

anggaran

yang

dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) OPD.
Kegiatan ini telah melakukan pencermatan dan
pengkajian terhadap surat permohonan ijin melebihi
standar, surat permohonan ijin melakukan revisi DPA
maupun DPPA, dan surat permohonan penggunaan dana
sisa lelang sebanyak 84 surat permohonan. Dari kajian
yang telah dilakukan telah diterbitkan surat ijin sebanyak
84 surat melebihi standar harga barang dan jasa, surat ijin
perubahan alokasi DPA dan surat ijin penggunaan dana
sisa lelang. Adapun rincian surat permohonan pengajuan
revisi disajikan pada Tabel 4.146).
Tabel 4.146
Jumlah Dokumen Pengajuan Revisi Pemerintah Kabupaten
Bantul Tahun 2017
No.

Uraian

Jumlah

1

Revisi Belanja Langsung (DPA)

59

2

Revisi Alokasi Triwulanan

11

3

Revisi Belanja Tidak Langsung

5

4

Revisi Ijin Melebihi SHBJ

8

5

Ijin Penggunaan Dana Sisa Lelang

1

Jumlah

84

Sumber data: Bidang Anggaran BKAD per 31 Desember 2017

l)

Penyusunan

rancangan

peraturan

daerah

tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2016, melalui
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kegiatan ini telah disusun rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun
anggaran 2016, dan telah disampaikan oleh Kepala
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi
anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan
keuangan, serta dilampiri dengan laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan
ikhtisar

laporan

keuangan

badan

usaha

milik

daerah/perusahaan daerah paling lambat enam bulan
setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan ini juga
telah dilakukan pembahasan untuk mendapat persetujuan
bersama dengan DPRD serta dievaluasi oleh Gubernur
DIY. Gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi
atas

rancangan

peraturan

daerah

tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran
2016, serta oleh Kepala Daerah rancangan tersebut
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 pada tanggal
3 Agustus 2016. Kegiatan ini telah menggandakan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 tersebut
dalam

bentuk

buku

sebanyak

masing-masing

75

eksemplar untuk buku 1 dan buku 2.
Kegiatan ini juga telah menyampaikan Informasi
Keuangan Daerah (IKD) ke Kementrian Keuangan
sebagai penyelenggara Sistem
Daerah

(SIKD)

secara

Informasi Keuangan

nasional

berupa

Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016
yang terdiri dari realisasi APBD Tahun 2016, Neraca,
LPE, LPSAL, LC, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan beserta salinan Peraturan Daerah
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Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2016 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 dalam
bentuk soft copy untuk dan hard copy.
m) Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Rancangan

peraturan

daerah

tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran
2016, dijabarkan dalam rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD tahun anggaran 2016 dilengkapi dengan lampiran
yang terdiri dari ringkasan laporan realisasi anggaran dan
penjabaran laporan realisasi anggaran. Setelah mendapat
persetujuan bersama dengan DPRD rancangan peraturan
Bupati Bantul tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 juga dievaluasi
oleh Gubernur DIY untuk mendapatkan penetapan hasil
pernyataan evaluasi. Berdasarkan penetapan tersebut
Bupati Bantul telah menetapkan rancangan peraturan
bupati

tentang

penjabaran

pertenggungjawaban

pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Bupati Bantul
Nomor

60

Tahun

Pertanggungjawaban

2016

tentang

Pelaksanaan

Penjabaran

APBD

Tahun

Anggaran 2015 pada tanggal 30 Juli 2016. Kegiatan ini
telah mencetak Peraturan Bupati Bantul tersebut dalam
bentuk buku masing-masing sebanyak 75 eksemplar
untuk buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4 (Gambar 4.43).
n) Penyusunan Neraca Dinas/Instansi
Setiap OPD berkewajiban dan dituntut menyusun
laporan keuangan berupa neraca SKPD setiap bulan
dengan benar dan akuntabel, oleh karena itu BKAD
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mengadakan kerjasama dengan Badan Pengawasan
Keuangan

dan

Pembangunan

(BPKP)

Perwakilan

Propinsi DIY melalui pelaksanaan kegiatan penyusunan
neraca

dinas/instansi

pendampingan
keuangan

(coaching

berupa

neraca

dengan

dilaksanakan

clinic) pembuatan
atau

Laporan

laporan
Realisasi

Anggaran (LRA) OPD se-Kabupaten Bantul. Selama
tahun

2017

telah

pendampingan

dilaksanakan

sehingga

laporan

beberapa
keuangan

kali

berupa

neraca dari seluruh OPD dapat disusun dengan benar
dan akuntabel guna mempersiapkan tersusunnya laporan
keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi
disusun

oleh

BKAD

selaku

PPKD

dengan

menggabungkan/mengkonsolidasikan laporan keuangan
dari seluruh SKPD dengan laporan keuangan PPKD.

Gambar 4.43
Penyusunan Neraca Dinas

Kegiatan ini juga telah melaksankan entri saldo
awal LO dan non aset pada tanggal 12 September 2017.
Entri saldo awal tersebut untuk persiapan penyusunan
laporan keuangan tahun anggaran 2017. Selain itu juga
melakukan evaluasi pelaksanaan penyusunan neraca
OPD sebagai tindak lanjut pemeriksaan BPK tahun 2017
dan Inspektorat tentang pengelolaan persediaan untuk
dicantumkan dalam neraca bulanan perlu dilakukan
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rekonsiliasi setiap bulan antara penyimpan barang dan
bendahara pengeluaran.
o) Pemantauan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan
Kualitas Akuntabilitas
Kegiatan

ini

dilaksanakan

sebagai

upaya

mempersiapkan laporan keuangan daerah Pemerintah
Kabupaten Bantul tahun anggaran 2017 sebelum diaudit
oleh BPK RI dan sebelum BPK RI menerbitkan Laporan
Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bantul tahun anggaran 2017. Tahun 2017
kegiatan

percepatan

penyerapan

anggaran

dan

peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan daerah telah
melaksanakan beberapa kali rapat koordinasi dalam
rangka mempersiapkan dilaksanakan pemeriksaan oleh
BPK RI atas laporan keuangan daerah tahun 2017 antara
lain kegiatan ini telah telah melaksanakan penyegaran
kembali penyusunan laporan keuangan bagi pembuat
neraca OPD tahun anggaran 2017 dengan menggundang
pembuat neraca OPD se Kabupaten Bantul. Acara
dilaksanakan

di

gedung

induk

lantai

3

kompleks

Parasamya Kabupaten Bantul berlangsung pada hari
Selasa dan Rabu 25 s/d 26 April 2017.
p) Rekonsiliasi Data Laporan
Untuk peningkatan akuntabilitas data keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul secara periodik
telah dilaksanakan pencocokan catatan atas pengeluaran
dan penerimaan daerah melalui Bank BPD DIY Cabang
Bantul selaku pemegang kas daerah. Kegiatan ini juga
melaksanakan

pembenahan

dan

pembetulan

hasil

rekonsiliasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan bulan
Desember tahun 2016 dan bulan Januari s/d bulan
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November tahun 2017 dengan peserta rekonsiliasi dari
Bank BPD DIY Cabang Bantul, Bidang Akuntansi, Bidang
Perbendaharaan, Bidang Pendaftaran dan Penetapan,
dinas/instansi penghasil, dan pengelola dana bergulir.
q) Penyusunan Laporan Semesteran
Penyusunan laporan realisasi semester pertama
APBD tahun

anggaran

2017

dilaksanakan

dengan

menggabungkan laporan semester pertama anggaran
pendapatan dan belanja dengan disertai prognosis
semester II untuk enam bulan berikutnya dari seluruh
OPD. Penyusunan laporan tersebut menjadi laporan
realisasi semester pertama APBD tahun anggaran 2017
dan prognosis semester II untuk enam bulan berikutnya.
Laporan realisasi semester pertama APBD tahun 2017
dan prognosis enam bulan berikutnya disusun dalam
bentuk buku dan telah digandakan sebanyak 75 buku.
Laporan ini telah digunakan sebagai salah satu acuan
pengambilan kebijakan untuk perubahan APBD tahun
anggaran 2017. Sebagai persiapan penyusunan laporan
semester I dan prognosis semester II tahun anggaran
2017 telah dilaksanakan rapat koordinasi persiapan
penyusunan laporan semester I dan prognosis semester II
tahun anggaran 2017 pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017
di Gedung Induk Sayap Barat. Rapat dibuka oleh
Sekretaris BKAD dan materi disampaikan oleh Kepala
Bidang Akuntansi. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh
Pejabat
Kabupaten

Penatausahaan
Bantul.

Keuangan

Dalam

(PPK)

kesempatan

OPD
tersebut

disampaikan bahwa realisasi belanja yang dilaporkan
adalah jumlah realisasi SP2D yang sudah dicairkan dari
kas daerah per tanggal 30 Juni 2017 di mana Bidang
Akuntansi akan melakukan posting per 30 Juni 2017,
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diharapkan sisa anggaran OPD sama dengan sisa
anggaran yang ada di Bidang Akuntansi. Untuk prognosis
maka pengisian belanja maupun pendapatan disesuaikan
dengan kebutuhan belanja dan proyeksi pendapatan
enam bulan berikutnya, di mana blangko pengisian
tersebut paling lambat dikirim tanggal 10 Juli 2017.
r)

Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Kegiatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah (penghargaan pajak daerah) sebagai tindak lanjut
dari kegiatan pengelolaan PBB P2, tahun 2017 jumlah
ketetapan PBB P2 Kabupaten Bantul sebanyak 617.491
SPPT sedangkan pendapatan pajak daerah dari PBB P2
ditargetkan sebesar Rp31.400.000.000,00 dan telah
terealisasi sebesar Rp36.517.914.632,00 atau terserap
116%. Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan
PBB sebelum jatuh tempo telah diselenggarakan kegiatan
intensifikasi penerimaan PBB tahun 2017. Kegiatan ini
dilaksanakan oleh tim intensifikasi PBB Kabupaten Bantul.
Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah meningkatkan
peran partisipasi masyarakat dalam membayar PBB
sebelum jatuh tempo.
Peserta kegiatan intensifikasi PBB P2 adalah
camat, lurah desa petugas yang menangani PBB P2
tingkat kecamatan dan desa serta dukuh. Melalui kegiatan
ini

semua

dukuh

telah

melaporkan

perkembangan

penerimaan dan penyetoran PBB P2 sesuai wilayahnya.
Dalam

kegiatan

instensifikasi

tersebut

disampaikan

bahwasanya SPPT PBB telah dikirimkan kepada wajib
pajak dan dihimbau kepada warga masyarakat wajib
pajak untuk segera melakukan pelunasan PBB P2 karena
akan segera jatuh tempo pada tanggal 30 September
2017.

BKAD

telah

berupaya

untuk mengotimalkan
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penerimaan pajak PBB P2 selain melalui kegiatan
intensifikasi penerimaan PBB yang dilaksanakan di
seluruh kecamatan juga melalui upaya meningkatkan
kesadaran wajib pajak PBB P2 untuk segera membayar
pajak PBB P2 sebelum jatuh tempo yaitu melalui sebagai
berikut:
(1) Pemasangan spanduk tentang himbauan Bupati/Wakil

Bupati Bantul mengajak masyarakat Bantul segera
membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo sebagai
sumber pendanaan jalannya pembangunan di wilayah
Bantul. Spanduk dipasang di lokasi yang strategis
yang mudah dibaca dan dilihat oleh masyarakat
Bantul, spanduk juga dipasang dengan lokasi yang
strategis di 75 desa;
(2) Penyuluhan PBB P2 kepada wajib pajak melalui

media masa, antara lain siaran di Bantul Radio, siaran
dengan

menggunakan

mobil

kelilling

untuk

menghimbau warga segera membayar pajak PBB P2
sebelum jatuh tempo di wilayah pedukuhan di seluruh
kecamatan; keikutsertaan BKAD pada Bantul Expo
sebagai ajang promosi potensiKabupaten Bantul
selain

ikut

meramaikan

kegiatan

tahunan

juga

bertujuan untuk memberi berbagai informasi tentang
pajak daerah yang dikelola dan menyelenggarakan
pelayanan pembayaran PBB P2 sehingga masyarakat
dapat melakukan pembayaran PBB P2 di stand BKAD
tanpa harus datang ke loket pembayaran pada jam
kerja (08.00-15.00), karena BKAD telah berkerjasama
dengan Bukopin yang membuka pelayanan dan
penerimaan pembayaran PBB P2 mulai jam 15.0020.00 WIB. Selain itu juga diselenggarakan undian
pembayaran PBB P2 bagi wajib pajak PBB P2 yang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir TA 2017 Kabupaten Bantul

IV-449

Pemerintah Kabupaten Bantul

telah melakukan pembayaran PBB P2 tahun 2017
dibuktikan dengan bukti pembayaran;
(3) Dalam rangka mempercepat dan mempermudah WP

membayar PBB P2 disetiap pedukuhan dibuat posko
pelayanan sebagai tempat pembayaran PBB dimana
dukuh berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor
123

Tahun

2016

tentang

Penunjukan

Petugas

Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) memiliki tugas
membantu melaksanakan pemungutan PBB P2 dari
Wajib Pajak dengan menerima setoran pembayaran
PBB P2 yang disertai dengan penyerahan Tanda
Terima Sementara (TTS). Serta menyetorkan semua
pembayaran PBB P2 dari wajib pajak ke tempat
pembayaran.
Kegiatan ini juga telah melaksanakan pemberian
uang stimulan pelunasan PBB P2 bagi kecamatan, desa,
dan

dukuh

se-Kabupaten

Bantul

yang

telah

ikut

mendukung untuk mengoptimalkan pemungutan PBB P2
sehingga target pendapatan pajak PBB P2 tercapai.
Selain itu sebagai bentuk apresiasi kepada Dusun
dan Desa yang telah lunas PBB P2. Pada tanggal 21
Agustus 2017 telah dilaksanakan acara penyampaian
penghargaan pelunasan pajak daerah. Diundang dalam
kesempatan tersebut seluruh camat di Kabupaten Bantul
beserta lurah desa dan 21 dukuh yang menerima
penghargaan lunas PBB.
Adapun dusun dan desa yang sudah lunas 100%
pembayaran PBB-nya, yaitu:
(1) Kebosungu II (Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo);
(2) Pakis II (Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo);
(3) Pokoh I (Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo);
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(4) Badean (Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo);
(5) Dodogan (Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo);
(6) Rejosari (Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo);
(7) Maladan (Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo);
(8) Sukorame (Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo);
(9) Sanggrahan I (Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo);
(10) Seropan I (Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo);
(11) Karangasem (Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo);
(12) Rejosari (Desa Terong, Kecamatan Dlingo);
(13) Terong I (Desa Terong, Kecamatan Dlingo);
(14) Kemasan (Desa Karangtengah, Kecamatan Imogiri);
(15) Mulekan I (Desa Tirtosari, Kecamatan Kretek);
(16) Kediwung (Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo);
(17) Banjarharjo (Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo);
(18) Jurug (Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo);
(19) Duwuran (Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek);
(20) Geger (Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong);
(21) Bobok Tempel (Seloharjo, Kecamatan Pundong).

Desa yang telah lunas PBB P2 kas desa adalah:
(1) Srigading (Kecamatan Sanden);
(2) Jambidan (Kecamatan Banguntapan);
(3) Sumberagung (Kecamatan Jetis);
(4) Mulyodadi (Kecamatan Bambanglipuro);
(5) Tirtosari (Kecamatan Kretek).

Gambar 4.44
Pemberian Penghargaan Pelunasan Pajak Daerah
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s) Operasional Pajak Daerah
Pemungutan

11

pajak

daerah

berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah dilakukan oleh BKAD selaku
PPKD. Tahun 2017 penerimaan pajak daerah ditargetkan
sebesar

Rp114.668.270.000,00

Rp134.115.333.771,22

terealisasi

(berdasarkan

sebesar

data

sangat

sementara per 11 Januari 2016) terdapat selisih lebih dari
target yaitu sebesar Rp19.447.063.771,22 atau angka
persentase

capaian

117%.

Tercapainya

target

penerimaan pajak daerah telah memberi kontribusi yang
cukup besar terhadap PAD yaitu sebesar 33,19% dengan
jumlah realisasi PAD sebesar Rp404.073.216.481,91
(data sementara per Januari 2016, sebelum dilakukan
audit oleh BPK).
Terealisasi target penerimaan pajak daerah telah
didukung terlakasanya kegiatan operasional pajak. Selain
mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah
kegiatan ini telah melaksanakan kinerja sebagai output
dari kegiatan ini yaitu sebagai berikut:
(1) Penagihan

Pajak

Daerah

oleh

Koordinator

Pendapatan Kecamatan (KPK) pada 17 kecamatan
khusus pajak, dan pajak air tanah;
(2) Pelaksanaan validasi data BPHTB dengan melakukan

cek lapangan untuk mengetahui Nilai Perolehan
Objek Pajak (NPOP) BPHTB dengan benar sebanyak
1.872 obyek pajak BPHTB; dan
(3) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap

rekening

tagihan

listrik

gedung-gedung

milik

pemerintah daerah dan Penerangan Jalan Umum
(PJU) setiap bulan untuk mengendalikan tagihan
rekening

Penerangan

Jalan

Umum
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gedung-gedung

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Bantul serta memantau anggaran belanja listrik
rekening

Penerangan

gedung-gedung

Jalan

Umum

Pemerintah

(PJU)

Daerah

dan
yang

dianggarkan di BKAD.
t)

Sosialisasi

Ketentuan

di

Bidang

Cukai

dan

Pemberantasan Cukai Ilegal
Terlaksananya kegiatan sosialisasi ketentuan di
bidang cukai dan pemberantasan cukai ilegal sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor
28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan
Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai. Bentuk kegiatan yang
telah dilaksanakan adalah memasang spanduk himbauan
tentang pemberantasan cukai ilegal di 17 kecamatan seKabupaten Bantul.
Sosialisasi

juga

dilaksanakan

dengan

terlaksananya pengadaan lima unit baliho yang dipasang
di beberapa titik di jalan Kabupaten Bantul bertujuan
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang
cukai tembakau dan hasil berbagai olahan tembakau
lainnya, agar masyarakat lebih mengerti dan memahami
arti pentingnya ketentuan cukai tembakau terhadap
kegiatan

pembangunan.

Sehingga

tidak

terjadi

pelanggaran dalam bentuk peredaran cukai palsu dan
peredaran barang barang dari tembakau dan hasil olahan
tembakau tanpa cukai.
Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bantul
telah menerima dana bagi hasil dari cukai tembakau
sebesar Rp4.288.068.652,00 sesuai dengan penerimaan
yang telah ditargetkan.
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u) Verifikasi Piutang Daerah
Tujuan dari kegiatan verifikasi piutang daerah
khususnya piutang PBB P2 yaitu untuk memastikan
kebenaran data Wajib Pajak dan Objek Pajak PBB-P2
serta

melakukan

verifikasi

data

dan

melakukan

pengklasifikasian piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dapat ditagih (aktif) dan tidak
dapat ditagih (pasif) periode tahun 2013 s/d 2015 yang
direncanakan dilaksanakan di lima wilayah kecamatan
yaitu:

1)

Kecamatan

Banguntapan,

2)

Kecamatan

Kasihan, 3) Kecamatan Sewon, 4) Kecamatan Sedayu,
dan 5) Kecamatan Bantul. Kegiatan ini tidak dapat
dilaksanakan dikarenakan kegiatan verifikasi piutang
daerah diusulkan sebagai salah satu kegiatan yang
ditunda.
v) Pengendalian PAD
Arah

kebijakan

pendapatan

daerah

adalah

optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah
salah

satu

upaya

yaitu

dilaksanakan

kegiatan

pengendalian pendapatan asli daerah oleh BKAD selaku
koordinator pendapatan daerah. Setiap triwulan kegiatan
yang telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan
melibatkan

seluruh

OPD

penghasil

dalam

bentuk

rekonsiliasi dan evaluasi atas realisasi pendapatan asli
daerah yang telah dicapai oleh masing-masing OPD
penghasil.

Sehingga

dapat

diketahui

kinerja

atas

pencapaian target pendapatan asli daerah yang diampu
oleh

masing-masing

OPD

penghasil

serta

telah

dilaksanakan evaluasi bagi OPD penghasil dengan target
pendapatan asli daerah belum tercapai setiap triwulan
sesuai dengan target pendapatan asli daerah yang diatur
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dalam Anggaran Kas Kabupaten Bantul. Hasil rekonsiliasi
dan evaluasi tersebut telah disajikan dalam 4 laporan.
Upaya yang dilaksanakan dalam pengendalian
pengelolaan pajak daerah khususnya pengelolaan pajak
restoran merupakan jenis pajak self assessment, yaitu
wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri,
memperhitungkan besar pajak yang harus dibayar sendiri,
dan

menyetorkannnya

pembayaran

yang

sendiri

ditunjuk.

ke

Ssalah

Bank

tempat

satu

penentu

keberhasilan pemungutan jenis pajak yang bersifat self
assessment

adalah

kepatuhan

wajib

pajak

dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kegiatan

ini

telah

mendukung

Pemerintah

Kabupaten Bantul mewujudkan pendapatan asli daerah
yang

ditargetkan

tahun

Rp373.241.806.617,00
Rp404.073.216.481,91

2017

yaitu

terealisasi
atau

tercapai

sebesar
sebesar

108%

(data

sementara per Januari 2018, sebelum dilakukan audit
oleh BPK RI).
w) Validasi Sehari BPHTB
Kegiatan validasi sehari BPHTB atau yang disebut
dengan istilah layanan “si-Sari” merupakan layanan
penelitian/validasi yang dikhususkan pada hari Selasa
yang diproses dalam sehari surat setoran pajak daerah
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang mulai
efektif dilaksanakan pada bulan Pebruari 2016Kegiatan
“si-Sari” sebagai pengganti kegiatan layanan validasi
jumat sehari surat setoran pajak daerah bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan atau biasa disebut layanan
“dasi jumari” yang telah dilaksanakan pada tahun
sebelumnya.
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Wajib pajak peserta layanan “si-Sari” diwajibkan
datang sendiri tidak dapat diwakilkanuntuk mengajukan
permohonan penelitian surat setoran pajak daerah bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan ke kantor
pelayanan pajak daerah. Jumlah berkas permohonan
penelitian surat setoran pajak daerah bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan dibatasi sebanyak 30 berkas
setiap bulan. Jenis perolehan untuk menjadi peserta
layanan si-Sari adalah 1) tukar menukar; 2) hibah
sederajat ke atas dan ke bawah, 3) waris, 4) penunjukan
pembeli dalam lelang, 5) pelaksanaan putusan hakim
yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan 6) hadiah.

Gambar 4.45
Sosialisasi pelayanan si-Sari di Kecamatan Banguntapan

x) Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)
Pajak penghasilan orang pribadi Pasal 21 yang
disumbangkan oleh wajib pajak mempunyai peran penting
dalam APBD Kabupaten Bantul yaitu semakin besar dan
tertib wajib pajak PPh OP (PPh Pasal 21) dalam menyetor
dan melaporkan pajak atas penghasilan yang telah
diterima berdampak langsung dengan jumlah pendapatan
daerah yang bersumber dari dana bagi hasil Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak
orang pribadi dalam negeri.
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Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerima
dana bagi hasil pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29
wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak
penghasilan Pasal 21 sebesar Rp23.789.016.022,00.
Pajak ini merupakan penerimaan DBH PPh WPOPND
dan PPh ps 21 tahun 2017.
y) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
SP2D diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum
Daerah

(BUD)

setelah

dilakukan

pengujian

atas

kebenaran dan kelengkapan dokumen pengajuan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah
Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang
(GU), Tambahan Uang (TU) serta SPP langsung (LS)
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD
dan

SPP/SPM

pengeluaran

yang

Pejabat

diajukan
Pengelola

oleh

bendahara

Keuangan

Daerah

(PPKD) dengan mempertimbangkan jumlah dana yang
tersedia dalam Surat Penyediaan Dana (SPD) OPD dan
PPKD

setiap

triwulan

dan

telah

memenuhi

persyaratan. Selama tahun 2017 kuasa BUD telah
menerbitkan sebanyak 9.511 SP2D dengan nilai nominal
sebesar

Rp1.889.706.285.759,90

dengan

rincian

sebagaimana disajikan pada Tabel 4.147.
Tabel 4.147
Penerbitan SP2D Tahun 2017
No.

Jenis SP2D

Nominal (Rupiah)

SP2D
(Lembar)

1

SP2D UP

18.949.678.750,00

53

2

SP2D GU

178.184.323.040,00

728

3

SP2D TU

22.912.479.744,00

197

4

SP2D Nihil

38.765.529.287,00

251
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No.

Jenis SP2D

5

SP2D LS Belanja Tidak langsung

6

SP2D LS Belanja Langsung

SP2D
(Lembar)

Nominal (Rupiah)

Jumlah

1.150.559.747.469,00

5.536

480.334.527.469,90

2.746

1.889.706.285.759,90

9.511

Sumber: Bidang Perbendaharaan BKAD, 2017

Kegiatan ini juga melaksanakan pengujian lampiran
dokumen penerbitan SP2D dilaksanakan sebelum Kuasa
BUD menerbitkan SP2D. Kegiatan ini telah menguji dan
meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen berupa
SPM dan kelengkapan lainnya yang telah diajukan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui
PPK OPD dan SPP/SPM yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran

PPKD.

Setelah

terlaksananya

proses

pengujian atas dokumen tersebut dan dianggap benar
sesuai dengan aturan yang berlaku maka Kuasa BUD
telah membuat rancangan SP2D. Selama tahun 2017
Kuasa BUD telah menguji dokumen SPM beserta
kelengkapan sebanyak 9.511 dokumen.
Kegiatan ini juga telah melaksanakan launching
Kasda Online dan perjanjian kerjasama antara BKAD
dengan ban BPD DIY Cabang Bantul pada tanggal 18 Juli
2017

di

Pendopo

Parasamya.

Kasda

Online

ini

merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan
pelayanan sekaligus mendukung program Pemerintah
Daerah untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik,
transparan dan akuntabel. Sistem Kasda online ini, selain
bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam
mengelola

keuangan

daerah

serta

memberikan

kemudahan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN)
khususnya lingkup OPD, baik yang mengurus atau
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melayani pencairan SP2D di BKAD maupun dalam
melakukan pencairan di Bank BPD DIY cabang Bantul.
Dengan Kasda Online akan memberi dampak positif
terhadap

pelayanan

publik,

meneguhkan

dan

memantapkan Kabupaten Bantul sebagai pemerintahan
kabupaten dengan pelayanan unggul (cepat, cermat,
tepat, tertib, dan terukur).

Gambar 4.46
Penandatanganan Kerjasama

z) Rekonsiliasi Belanja SKPD
Kegiatan ini telah melaksanakan pencocokan data
belanja langsung dari masing-masing OPD dengan data
belanja langsung dari BKAD setiap triwulan. Melalui
rekonsiliasi ini telah tersaji data belanja langsung yang
akurat

dari

masing-masing

OPD

dari

segi

pertanggungjawaban atas anggaran belanja, SP2D yang
telah diterbitkan oleh Kuasa BUD maupun laporan
realisasi penyerapan. Hasil rekonsiliasi tersebut telah
dituangkan kedalam berita acara hasil rekonsiliasi yang
memuat hasil tentang data anggaran dan realisasi belanja
langsung yang ditandatangani oleh staf seksi belanja
langsung dengan bendahara pengeluaran diketahui oleh
Kepala Seksi Belanja Langsung Bidang Perbendaharaan.
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Jumlah berita acara hasil rekonsiliasi belanja OPD selama
tahun 2017 sebanyak 216 dokumen.
Kegiatan ini juga telah melaksanakan pemantauan
terhadap penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun
2017 dengan 12 OPD pengelola dana alokasi khusus.
Selain itu kegiatan ini juga telah menyusun daftar
Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH)
yang merupakan daftar yang dibuat oleh Kuasa BUD yang
memuat rekapitulasi Daftar Transaksi Harian (DTH)
Pemerintah

Kabupaten

Bantul.

Kuasa

BUD

telah

melaporkan daftar RTH dalam bentuk hardcopy dan
softcopy ke Kantor Pajak Pratama (KPP) secara bulanan
paling lama tanggal 20 setelah bulan yang bersangkutan
berakhir. Jumlah pajak yang telah dipotong/dipungut dan
dilaporkan oleh bendahara pengeluaran OPD/Kuasa BUD
atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari APBD
Kabupaten Bantul selama tahun 2017 sesuai dengan
aturan yang berlaku (lihat Tabel 4.148).
Tabel 4.148
Daftar Pajak yang Dipungut/Disetor ke Kas Negara Tahun 2017
No.

Bulan

1

Januari

2

Februari

3

PPn
(Rp)

PPh ps 21
(Rp)

PPh ps 22
(Rp)

PPh ps 23
(Rp)

PPh ps 4 (Rp)

81.104.217
2.825.644

83.176.623

Maret

343.864.217

85.779.003

34.634.511

8.421.699

4

April

299.513.537

86.130.582

28.045.357

23.468.000

6.230.854

5

Mei

839.938.743

85.409.971

97.479.451

19.657.190

26.436.646

6

Juni

780.697.064

739.684.308

79.990.722

26.454.582

28.591.458

7

Juli

2.051.292.994,22

850.218.795

97.850.381,86

41.115.256

307.465.020,97

8

Agustus

994.476.333

74.889.066

38.839.571

112.012.233

115.624.490

9

September

3.046.751.161

73.744.621

206.409.417

25.192.909

355.700.167

10

Oktober

3.809.739.787,84

74.598.171

144.752.373

49.420.510,97

547.430.380

11

November

2.743.990.040

74.041.750

175.244.980

24.334.755

301.796.039

12

Desember

17.411.802.395,70

78.055.608

804.076.871

259.498.765

2.547.296.173,70

37.966.355.230

46.366.625.274

22.346.755.477

27.441.036.620

24.497.325.031

Jumlah

565.128
20.235.381

Sumber: Bidang Perbendaharaan BKAD, tahun 2017
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aa) Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Kegiatan

manajemen

investasi

daerah

dilaksanakan dengan memanfaatkan uang daerah yang
sementara belum digunakan untuk diinvestasikan jangka
pendek dalam bentuk deposito di bank umum. Landasan
hukum kegiatan ini adalah Peraturan Bupati Bantul Nomor
65 Tahun 2014 tentang Penunjukan Bank Umum untuk
Penyimpanan Uang Daerah. Tujuan dari penempatan
uang daerah yang belum dimanfaatkan dalam bentuk
deposito pada Bank Umum yaitu untuk menambah
penerimaan daerah dari penerimaan bunga deposito
sesuai dengan ketentuan tingkat suku bunga yang
berlaku. Selama tahun 2017 kegiatan peningkatan
manajemen

investasi

penerimaan

daerah

bunga

Rp20.000.000.000,00

telah

menargetkan

deposito

sebesar

terealisasi

Rp22.571.747.093,72

atau tercapai 112,86%.
Kegiatan ini juga telah melakukan kajian terhadap
Bank Umum yang mengajukan permohonan kemitraan
kepada

Bupati

penandatanganan

Bantul

yang

ditindaklanjuti

Kesepakatan

Bersama

dengan
atau

Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati
Bantul/Pemerintah Kabupaten Bantul dengan sebelas
bank.
Kerjasama

ini

dilaksanakan

dalam

rangka

mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah melalui
administrasi yang baik dalam menyimpan uang daerah
yang berasal dari penerimaan daerah untuk memperoleh
pendapatan bagi hasil sebagai sumber Pendapatan Asli
Daerah sesuai yang ditargetkan APBD Kabupaten Bantul.
Ke-sebelas bank yang telah menandatangani Mou
dengan Pemkab Bantul yaitu: 1) PT Bank Mandiri
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(Persero) Tbk Cabang Bantul, 2) PT Bank Bukopin Tbk
Cabang Yogyakarta, 3) PT BNI (Persero) Cabang Utama
Yogyakarta, 4) PT Bank BPD DIY Cabang Bantul, 5) PT
BRI (Persero) Tbk Cabang Bantul, 6) PT Bank BRI
Syariah Kantor Cabang Yogyakarta, 7) PT PTN (Persero)
Tbk Kantor Cabang Yogyakarta, 8) PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk Cabang Yogyakarta, 9) PT Bank Panin
Dubai Syariah, Tbk Kantor Cabang Yogyakarta, 10) PT
Bank Syariah Mandiri Area Yogyakarta, dan 11) PT Bank
Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Kantor Cabang
Yogyakarta. Selain itu kegiatan ini telah menhasilkan 11
Perjanjian Kerjasama Penempatan Uang Daerah dalam
bentuk Deposito sebanyak 11 PKS.
Kegiatan

ini

rekonsiliasi/pencocokan

juga

telah

penerimaan

melaksanakan
bunga

deposito

sebanyak 12 kali untuk membandingkan catatan bunga
deposito yang telah disetorkan oleh Bank mitra kerja
penempatan deposito ke Kas Daerah dengan catatan
penerimaan bunga deposito dari BKAD sehingga terdapat
kesamaan antara jumlah bunga deposito yang disetor dan
penerimaan bunga deposito. Hasil dari rekonsliasi ini
disajikan dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada
Bupati Bantul.
Selain

melakukan

pengkajian

terhadap

penempatan uang daerah juga telah menghasilkan hasil
telaah mengenai permintaan penyertaan modal sebanyak
dua telaah.
bb) Pengelolaan Belanja ASN
Pengolahan gaji PNS di Kabupaten Bantul yang
meliputi pembuatan dan pencetakan daftar gaji bulanan
dan rapelan gaji BKAD telah mempergunakan SIM Gaji
dari PT Taspen (Persero). Sehingga pengelolaan sistem
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administrasi gaji dapat dilaksanakan dengan lebih mudah,
cepat, akurat dan data rekonsiliasi Iuran Wajib Pegawai
(IWP) serta memudahkan penyampaian data base gaji
PNSD yang harus dilaporkan secara detail gaji PNSD dan
rekap PNSD sebagai salah satu syarat dalam perhitungan
Dana Alokasi Umum (DAU). Selama tahun 2016 kegiatan
ini telah mencetak daftar gaji ASN per unit kerja sebanyak
147 daftar gaji setiap bulannya termasuk daftar gaji bulan
ke-13 dan daftar gaji Tunjangan Hari Raya (THR),
pencetakan daftar gaji tersebut dilaksanakan dua bulan
sebelum gaji PNS/CPNS disalurkan. Kegiatan ini telah
mendukung kelancaran penyaluran atas gaji PNS/CPNS
yang diterima setiap bulan termasuk gaji ke-13 dan THR
yang tercantum dalam daftar gaji per unit kerja.
Selain itu kegiatan ini telah melakukan sosialisasi
kepada semua OPD terkait dengan aplikasi SIM Gaji dari
PT Taspen (persero). Sosialisasi ini dilaksanakan dalam
rangka untuk wacana tahun anggaran 2018 dimana
nantinya OPD yang akan melakukan Pencetakan daftar
Gaji dengan menggunaka aplikasi gaji PT Taspen
(Persero).

Gambar 4.49
Aplikasi SIM Gaji ASN dari PT Taspen (Persero)

Dalam

rangka

Terlaksananya

administrasi

pengelolaan gaji PNS/CPNS dengan tertib maka kegiatan
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ini juga melakukan pencatatan gaji/kekurangan gaji
PNS/CPNS

dalam

kartu

PNS/CPNS

misalnya

gaji

jumlah

pegawai
dan

dan

nama

data

tunjangan

keluarga dan semua surat keputusan yang mempengaruhi
penerimaan gaji PNS/CPNS, misalnya surat keputusan
bupati tentang kenaikan pangkat dan surat keputusan
kenaikan gaji berkala. Kegiatan pengkartuan data PNS
selama tahun 2017 telah mencatat atas gaji/kekurangan
gaji yang telah diterima oleh masing-masing PNS/CPNS
dengan membukukan dalam kartu gaji pegawai atas
gaji/kekurangan gaji yang diterima sampai dengan bulan
Desember 2017. Kegiatan ini juga telah melaksanakan
update KP4 dari masing-masing pegawai yang dikerjakan
pada akhir tahun yaitu pada bulan Desember untuk
pencetakan gaji tahun anggaran berikutnya.
Kegiatan ini juga melaksanakan Penerbitan Surat
Keterangan

Penghentian

Pembayaran

(SKPP)

dimaksudkan untuk terwujudnya tertib administrasi bagi
PNS yang purna tugas, mutasi dan sebagainya sehingga
tidak menyebabkan terjadi keterlambatan pembayaran
pensiunan bagi PNS yang purna tugas, pembayaran gaji
di instansi luar Kabupaten Bantul bagi PNS yang mutasi
ke luar daerah dan sebagainya. Tahun 2017 jumlah SKPP
yang diterbitkan sebanyak 553 dokumen.
cc) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
Kegiatan

TP-TGR

dilaksanakan

untuk

memperlancar pemulihan kerugian akibat kesalahan
bendahara, PNS bukan bendahara, atau pejabat lain yang
karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan
kewajiban yang dibebankan kepadanya akibat dari
perbuatannya yang secara langsung telah merugikan
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keuangan daerah maka diwajibkan untuk mengganti
kerugian tersebut.
Tahun 2017 telah disetorkan ke kas daerah
kerugian

daerah

sebesar

Rp286.155.549,15

terdiri

kerugian daerah atas hasil temuan Inspektorat dan
kerugian daerah yang ditangani oleh Tim TP-TGR.
Kegiatan TP-TGR juga telah menyusun dua laporan yaitu
Laporan

Kegiatan

Majelis

Pertimbangan

TP-TGR

Semester II Tahun 2016 dan Laporan Kegiatan Majelis
Pertimbangan TP-TGR Semester I Tahun 2017. Laporan
ini disampaikan kepada Gubernur DIY dengan tembusan
disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi DIY,
Bupati Bantul, dan Anggota Majelis Pertimbangan TPTGR

Kabupaten

Bantul.

Kegiatan

ini

juga

telah

melaksanakan penyampaian surat tagihan sebanyak 24
surat tagihan.
dd) Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa
Dana Transfer merupakan salah satu komponen
pendapatan daerah yang memberi kontribusi tertinggi
terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten
Bantul. Kegiatan Pengelolaan Dana Transfer dan Dana
Desa telah memfasilitasi kelancaran penyaluran dana
Transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Tahun 2017 telah ditransfer dana perimbangan ke Kas
Daerah sebesar Rp1.384.501.953.530,93 atau terealisasi
84,57%

terdapat

Rp252.529.251.245,56
Rp1.637.031.204.776,49

selisih

kurang

sebesar

dari

target

sebesar

dengan

rincian

target

dan

realisasi penerimaan dana transfer sebagaimana disajikan
pada Tabel 4.149.
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Tabel 4.149
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
1

2
3
II
1
2

3
4

Uraian

Target (Rp)

DANA PERIMBANGAN
1.339.148.831.640,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil dari Pajak
Bumi dan Bangunan
7.330.249.593
sektor Pertambangan
Bagi Hasil dari Pajak
Penghasilan
Orang
32.548.473.509
Pribadi
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Bagi Hasil Dari Iuran
3.447.498
Hak
Pengusahaan
Hutan
Bagi
Hasil
Dari
Pungutan
Hasil
1.493.124.000
Perikanan
Bagi Hasil dari Cukai
4.288.068.652
Hasil Tembakau
Dana Alokasi Umum
982.250.842.000
Dana Alokasi Khusus
(DAK)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah Dari
8.880.122.258
Pemerintah
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
Bagi hasil dari pajak
42.113.397.631,26
kendaraan bermotor
Bagi hasil dari bea
27.788.913.250
balik nama kendaraan
bermotor
Bagi hasil dari pajak
bahan
bakar
34.985.631.874,37
kendaraan bermotor
Bagi hasil dari pajak
pengambilan
dan
320672.750
pemanfaatan
air
bawah tanah
Bagi hasil dari pajak
34.285.456.551,86
rokok
Dana Penyesuaian dan
131.691.087.000,00
Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari
18.105.091.821,00
Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
JUMLAH PENDAPATAN 1.637.031.204.776,49
TRANSFER

Realisasi (Rp)
1.287.256.272.558,00

Sisa Anggaran
(Belum Tercapai
% Capaian
Target) (Rp)
(51.892.559.082,00)
97,29
100,16
101,66

6.258.697.078,00

1.071.552.515

23.789.016.022,00

8.759.457.487

95,18
90,30

9.835.091,00

(6.387.593)

525.572.127,00

967.551.873

4.288.068.652,00
982.250.842.000,00

180,74
10.598.764.728,00

(1.718.642.470)

98,38
111,74

42.840.015.968,13

104,80

29.736.513.250,00

115,93

37.848.631.874,37

120,09

32.672.750,00

271,82

34.610.881.148,54

(324.424.596,68)

108,79

131.691.087.000,00

0

100

18.085.091.821,00

(20.000.000,00)

99,89

1.592.499.931.098,04

44.331.273.678,45

92,82

Sumber: Bidang Perbendaharaan, BKAD 2017

Tahun 2017 kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari
dana transfer telah dapat dilaksanakan dengan lancar dan
sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegiatan ini juga
telah melaporkan dana perimbangan dari Pemerintah
Pusat yang telah ditransfer ke rekening kas daerah ke
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Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Kantor
Pelayan Perbendaharaan Negara. Adapun laporan yang
telah dikirim sebanyak 15 buah sedangkan rekonsiliasi
dana transfer sudah dilaksanakan sebanyak empat kali
sedangkan pelaporan dana desa sebanyak empat kali
dan pelaporan bantuan keuangan dari Pemerintah DIY
sebanyak satu buah. Kegiatan ini juga telah menghadiri
undangan

dari

Pemerintah

rekonsiliasi

penerimaan

Pemerintah

Pusat

Pusat

dana

sebanyak

dalam

rangka

perimbangan
dua

kali

dari

dengan

ditandatangani berita acara antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang diwakili oleh
BKAD.
ee) Penyusunan SPT Tahunan
Surat

Pemberitahuan

Tahunan

(SPT)

bagi

PNS/CPNS merupakan laporan pajak yang dilaporkan
satu tahun sekali (tahunan) oleh PNS/CPNS sebagai
wajib pajak yang berkaitan dengan perhitungan dan
pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan yang
telah diterima dalam satu tahun. PNS/CPNS sebagai
wajib pajak berkewajiban menyampaikan SPT tahunan
dengan benar, lengkap dan jelas ke Kantor Pajak
Pratama. Kegiatan penyusunan SPT tahunan telah
memfasilitasi penyusunan formulir 1721-A2 yang memuat
penghasilan dan perhitungan pajak penghasilan (PPh)
Pasal 21 periode tahun 2016 masing-masing PNS/CPNS
se-Kabupaten Bantul sebanyak 11.524 formulir dan
penyusunan SPT masa bulan Desember 2016. Formulir
ini telah didistribusikan ke seluruh PNS/CPNS pada bulan
Februari 2017 yang mana nantinya digunakan sebagai
lampiran SPT tahunan (tahun 2016) yang dilaporkan ke
Kantor Pajak Pratama dengan pemanfaatan e-filling yaitu
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penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan
melalui

website

Direktorat

Jenderal

Pajak

(www.pajak.go.id). Pelaporan SPT tahunan melalui efilling dapat menghindari antrian yang panjang saat
pelaporan.
ff) Pengelolaan dan Pelaporan JKK dan JKM bagi PNS dan
DPRD Kabupaten Bantul
Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM, bahwa
pemberi kerja wajib memberikan perlindungan dan
keamanan bagi pegawai atau pekerja dilingkungan
kerjanya. Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai upaya
untuk meningkatkan informasi dan pemahaman terhadap
pengelolaan program JKK dan JKM di kalangan pegawai
ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang JKK
dan JKM. Dalam rangka meningkatkan eningkatkan
informasi dan pemahaman terhadap pengelolaan program
JKK dan JKM di kalangan pegawai ASN di lingkungan
Pemerintah Daerah pada tanggal 16 Oktober 2017
diadakan sosialisasi program JKK dan JKM dengan
mengundang seluruh OPD/Unit Kerja. Sosialisasi tersebut
menggandeng

pihak

PT

Taspen

(persero)

selaku

pengelola JKK dan JKM.

Gambar 4.47
Sosialisasi JKK dan JKM
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Selain

itu

kegiatan

ini

telah

melaksanakan

Pembayaran dan pelaporan JKK sebanyak 24 kali dan
JKM sebanyak 24 kali. Adapun perinciannya adalah
sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.150.
Tabel 4.150
Rincian JKK dan JKM
No.
1

Januari

Bulan

78.328.238,00

JKK (Rp)

97.910.297,00

JKM (Rp)

2

Februari

78.141.098,00

97.676.372,00

3

Maret

78.225.616,00

97.781.158,00

4

April

78.030.359,00

97.537.059,00

5

Mei

77.635.648,00

97.043.664,00

6

Juni

77.514.312,00

96.892.032,00

7

Juli

77.142.685,00

96.427.513,00

8

Agustus

76.565.543,00

95.706.928,00

9

September

76.209.574,00

95.261.159,00

10

Oktober

75.867.536,00

94.834.420,00

11

November

75.644.661,00

94.555.028,00

12

Desember

75.378.861,00

94.222.847,00

Jumlah

924.684.31,00

1.155.848.477,00

Sumber: BKAD, tahun 2017

gg) Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum, dan
PPh 21 bagi PNS
Gaji yang diterima pleh PNS/CPNS dibebankan
pada APBD merupakan gaji bersih, sedang iuran atas
potongan gaji PNS/CPNS berupa iuran wajib PNS daerah
sebesar 10% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga PNS
daerah untuk iuran pensiunan, iuran tabungan hari tua
dan

iuran

pemeliharaan

kesehatan

dan

tabungan

perumahan. Iuran wajib PNS daerah dan tabungan
perumahan dipotong oleh bendahara umum daerah.
Selain

itu

membayar

pemerintah
iuran

daerah

memiliki

pemerintah

daerah

kewajiban
dalam

penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNS daerah
atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah
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yang dianggarkan pada BKAD. Iuran wajib PNS daerah,
Taperum dan iuran Pemda serta pajak penghasilan pasal
21 atas gaji yang diterima oleh PNS/CPNS juga dipotong,
disetor

dan

dilaporkan

oleh

Kepala

Bidang

Perbendaharaan sebagai pejabat yang ditunjuk dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 115
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati
Bantul Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penunjukkan
Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani
Anggaran Kas, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D), Surat Keterangan Penghentian
Pembayaran

(SKPP),

memotong,

menyetorkan

dan

melaporakn PPh 21 serta memotong dan menyetor PFK
tahun anggaran 2017.
Tahun 2017 kegiatan ini telah melaksanakan
pemotongan penyetoran dan pelaporan atas iuran wajib
PNS daerah, Taperum dan iuran Pemda serta pajak
penghasilan Pasal 21 sebesar Rp59.778.558.791,00
rincian disajikan pada Tabel 4.151.
Tabel 4.151
Jumlah Iuran Wajib PNS, Taperum, PPh Pasal 21 dan
Iuran Wajib Pemda Tahun 2017
No.

Uraian

Jumlah (Rp)

1

IWP PNS 10%

33.484.700.422,00

2

IWP PNS 2%

8.408.804.026,00

3

Taperum

4

PPh 21

5

Iuaran BPJS Kesehatan

6

Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan

7

Iuran Asuransi Jaminan Kematian
Jumlah

832.098.000,00
2.386.832.715,00
12.585.591.020,00
924.684.131,00
1.155.848.477,00
59.778.558.791,00

Sumber: Bidang Perbendaharaan BKAD, tahun 2017
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Pelaporan

atas

potongan

gaji

PNS/CPNS

sebagaimana tersebut di atas melalui kegiatan ini telah
dilaksanakan

sebanyak

96

pelaporan

terdiri

IWP

sebanyak 24 pelaporan, PPh Pasal 21 sebanyak 12
pelaporan, Taperum sebanyak 24 pelaporan, dan Iuran
Askes PP 28 sebanyak 24 pelaporan serta pelaporan
pajak atas nama kuasa BUD sebanyak 12 laporan. Selain
itu kegiatan ini telah menghasilkan sebanyak tiga berita
acara.
4) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Program

pembinaan

dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan kabupaten bertujuan meningkatkan pemahaman
pengelola

keuangan

SKPD

dalam

mengelola

dan

mempertanggungjawabkan keuangan SKPD sesuai dengan
aturan yang berlaku sehingga berkurang tingkat kesalahannya
dalam pengelolaan keuangan SKPD. Terlaksananya program
ini didanai anggaran belanja langsung dari APBD Kabupaten
Bantul

sebesar

Rp149.097.000,00

terealisasi

sebesar

Rp126.375.100,00 atau terserap 84,76%. Kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun 2017 lebih ditekankan dalam
mempergunakan

Simda

keuangan

daerah

juga

dalam

penertiban pengelolaan rekening OPD. Selain itu dengan
adanya pencanangan transaksi non tunai maka kegiatan ini
juga telah melaksankan beberapa sosialisasi serta rapat
koordinasi dan evaluasi mengenai pelaksanaan transaksi non
tunai.
Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (TNT) tersebut
sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada
Pemerintah daerah kabupaten/kota di mana Pemerintah
Kabupaten Bantul menjadi salah satu dari 12 Pemerintah
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Daera yang ditunjuk sebagai piloting project pelaksanaan
transaksi non tunai.
Sejalan

dengan

hal

tersebut

di

atas

telah

dikeluarkannya instruksi bupati tentang transaksi non tunai
yang telah ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2017, dan
surat edaran tentang pemberlakuan transaksi non tunai mulai
01 September 2017, belum semua bendahara memahaminya.
Oleh karena itu untuk memberikan

pemahaman agar

pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar maka pada hari
Jumat, 08 September 2017, telah dilaksanakan sosialisasi
transaksi non tunai yang bertempat di aula lantai 3 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Diundang
dalam acara tersebut seluruh bendahara OPD, dengan
pembicara dari BPD DIY Cabang Bantul, KPP Pratama
Bantul, dan Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Bantul.

Gambar 4.48
Sosialisasi Transaksi Non Tunai

5) Pengelolaan Barang Daerah
Pelaksanaan program pengelolaan barang daerah
pada tahun telah membutuhkan dana yang bersumber dari
APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp609.954.161,00 atau
67,82%

dari

total

anggaran

belanja

langsung

yang

dialokasikan pada program ini sebesar Rp899.348.700,00.
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:
a) Peningkatan SDM Aparatur Pemda
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Meningkatnya pemahaman/pengetahuan pengurus
barang seluruh OPD/unit kerja dalam mengelola barang
daerah telah dilaksanakan melalui forum komunikasi
pengurus barang daerah Kabupaten Bantul. Melalui forum
ini seluruh pengurus barang di semua OPD/unit kerja
dapat melaksanakan ketugasan dengan lebih kapabel
untuk menunjang keberhasilan tata kelola barang milik
daerah secara tertib, efektif, efisien dan taat pada aturan
yang berlaku. Pada tahun 2017 kegiatan ini telah
melaksanakan beberapa sub kegiatan sebagai berikut:
 Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah bagi
pengurus barang pada tanggal 18, 19, 22, dan 23 Mei
2017 di UPT masing-masing bagi seluruh SD dan
UPT. Tujuan terselenggaranya Bimtek ini adalah
peningkatan pemahaman dan pengetahuan seluruh
pengurus barang tentang penatausahaan barang milik
daerah menuju terwujudnya tata kelola barang milik
daerah dengan tertib, efektif, dan efisien di masingmasing OPD/unit kerja. Dengan demikian, data
barang milik daerah yang disajikan oleh masingmasing

pengurus

barang

semakin

akuntabel.

Narasumber dari Bimtek ini adalah dari Bidang Aset
BKAD yang menyampaikan materi Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seKabupaten Bantul.
 Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 11
Juli 2017 di Gedung Induk Lantai III Komplek
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Parasamya Kabupaten Bantul dengan jumlah peserta
54 pengurus barang dari seluruh OPD/unit kerja.
Sosialisasi ini dilaksanakan karena adanya perubahan
peraturan pengelolaan barang milik daerah mengenai
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
sehingga

Kabupaten

pembenahan

Bantul

dalam

tata

perlu

kelola

melakukan

BMD.

Tujuan

terselenggaranya sosialisasi ini terwujudnya tertib
administrasi dan akuntabel dalam tata kelola BMD di
masing-masing OPD/unit kerja sebagai substansi
dalam

upaya

Pemerintah

Kabupaten

Bantul

meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.
Materi yang disampaikan yaitu sebagai berikut:


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
oleh Kepala Bidang Aset BKAD;



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
Tahun

2016

tentang

Penggolongan

dan

Kodefikasi Barang Milik Daerah oleh Kasubbid
Inventarisasi dan Penghapusan; dan


Aplikasi Kodefikasi dalam Laporan Barang Milik
Daerah oleh Aulia Frisky F.
Setiap bulan selama tahun 2017 kegiatan ini juga

telah memfasilitasi pengurus barang OPD/unit kerja yang
mengalami kesulitan/permasalahan dalam menangani
penatausahaan barang milik daerahnya.
b) Simbada
Kegiatan Simbada dilaksanakan untuk mewujudkan
pengelolaan

barang

milik

daerah

khususnya

penatausahaan barang daerah secara akurat, cepat,
efisien

dan

efektif

serta

menciptakan

transparansi

kebijakan pengelolaan barang milik daerah dengan
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mempergunakan

sistem

informasi manajemen

yang

komprehensif dan handal, yaitu dengan mempergunakan
Simas Bantul.
Penatausahaan BMD dilaksanakan melalui import
data mutasi aset/barang milik daerah berdasarkan Kartu
Inventaris Barang (KIB) A kelompok tanah, Kartu
Inventaris Barang (KIB) B kelompok peralatan dan mesin,
Kartu Inventaris Barang (KIB) C kelompok gedung dan
bangunan, Kartu Inventaris Barang (KIB) D kelompok
jalan irigasi dan jaringan, Kartu Inventaris Barang (KIB) E
kelompok aset tetap lainnya, dan Kartu Inventaris Barang
(KIB) F kelompok konstruksi dalam pengerjaan oleh
Bidang Aset.
Tahun 2017 import data mutasi aset pada KIB A,
KIB B, KIB C, KIB D, dan KIB E beserta pelaksanaan
verifikasi data tersebut untuk seluruh OPD/unit kerja
menggunakan SIMAS Bantul melalui kerjasama dengan
pihak ketiga yaitu CV Kemofomedia.
c) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan
Barang
Berdasarkan surat edaran, setiap OPD/unit kerja,
mengirimkan Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) dan
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD (RKPBMD)
tahun 2017 ke Bidang Aset BKAD. RKBMD dan RKPBMD
dari seluruh OPD/unit kerja direkap dan sebagai dasar
penyusunan rencana kegiatan tahun 2018. Selain itu
seluruh

OPD/unit

kerja

sebagai

pengguna/kuasa

pengguna barang daerah memiliki kewajiban menyusun
laporan

barang

semesteran

dan

tahunan

yang

disampaikan kepada Bupati melalui pengelola barang
daerah. Melalui Bidang Aset laporan tersebut direkap

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir TA 2017 Kabupaten Bantul

IV-475

Pemerintah Kabupaten Bantul

menjadai laporan barang milik daerah yang dipergunakan
sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.
Tahun 2017 kegiatan ini telah menyusun Rencana
Kebutuhan

BMD

(RKBMD)

tahun

2018,

Rencana

Kebutuhan Pemeliharaan BMD (RKPBMD) tahun 2018,
Laporan Mutasi Semester II tahun 2016, Laporan Mutasi
Semester I tahun 2017, dan Laporan BMD tahun 2016.
d) Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
Terlaksananya kegiatan pengamanan dokumen
pemilikan barang milik daerah, sesuai dengan ketugasan
BKAD sebagai pembantu pengelola barang milik daerah
dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan
menyimpan seluruh bukti kepemilikan tanah dan/atau
bangunan Pemerintah Daerah dan bukti kepemilikan
kendaraan dinas/operasional. Sebagai titik berat kegiatan
ini adalah penertiban/pengamanan secara fisik dan
administratif

sehingga

barang

milik

daerah

dapat

dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar
dari penyerobotan, pengambil alihan atau klaim dari pihak
lain. Pada tahun 2017 kegiatan ini telah melakukan
pengamanan atas bukti kepemilikan tanah sebanyak 251
sertifikat dan pengamanan atas dokumen kepemilikan
kendaraan dinas/operasional sebanyak 2.065 BPKB.
Rincian dokumen kepemilikan kendaraan dinas disajikan
pada Tabel 4.152.
Selama tahun 2017 melalui kegiatan ini juga telah
melayani kepada seluruh OPD/Unit Kerja yang meminjam
BPKB kendaraan dinas/operasional ke Bidang Aset dalam
rangka

perpanjangan

STNK

atas

dinas/operasional yang dipakai oleh

kendaraan

masing-masing

OPD/unit kerja. Adapun jumlah pelayanan pinjam BPKB
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kendaraan dinas/operasional setiap triwulan disajikan
pada Tabel 4.153.
Tabel 4.152
Dokumen Kepemilikan Kendaraan Dinas Tahun 2017
No.

Uraian

Jumlah

1

Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Roda 6

44

2

Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Roda 4

389

3

Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Roda 3

53

4

Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Roda 2

1.579

Jumlah BPKB Kendaraan Dinas

2.065

Sumber: Bidang Aset BKAD, tahun 2018

Tabel 4.153
Pelayanan Pinjam BPKB Kendaraan
Dinas/Operasional Tahun 2017
No.

Uraian

Jumlah

1

Triwulan I

509

2

Triwulan II

415

3

Triwulan III

604

4

Triwulan IV

537

Jumlah BPKB Kendaraan Dinas

2.065

Sumber: Bidang Aset BAKD, tahun 2018

e) Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
pengelolaan barang milik daerah serta untuk menjadi
salah satu bahan penyusunan neraca daerah maka perlu
dilaksanakan evaluasi dan rekonsiliasi data barang milik
daerah dari seluruh OPD sehingga terdapat persamaan
data barang milik daerah antar pembuat neraca, pengurus
barang dan penyimpan barang. Kegiatan evaluasi dan
rekonsiliasi barang milik daerah dilaksanakan oleh
Pengelola Barang Daerah melalui Pembantu Pengelola
Barang Daerah (yaitu BKAD yang dilaksanakan oleh
Bidang Aset) dengan 54 OPD. Kegiatan ini dilaksanakan
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secara rutin setiap triwulan dengan mencocokkan dan
mengevaluasi data barang milik daerah yang dikuasai
oleh masing-masing OPD.
Hasil rekonsiliasi data barang milik daerah antara
penyusun laporan keuangan dan pengelola barang OPD
dituangkan kedalam berita acara hasil rekonsiliasi yang
memuat hasil tentang saldo akhir aset tetap dan saldo
akhir aset lainnya sampai dengan periode tertentu. Berita
acara tersebut ditandatangani oleh pengurus barang dan
pembuat neraca dengan diketahui kepala OPD/unit kerja
sebagai pengguna/kuasa pengguna barang. Selama
tahun 2016 kegiatan ini telah menfasilitasi tersusunnya
berita acara rekonsiliasi barang milik daerah masingmasing SKPD sebanyak 240 dokumen.
f)

Penghapusan Barang Daerah
Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat
dipindahtangankan (Pasal 329 Permendagri 19 Tahun
2016). Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah
meliputi:
(1) penjualan;
(2) tukar menukar;
(3) hibah; atau
(4) penyertaan modal pemerintah daerah

Sebagai

langkah

awal

dari

proses

pemindahtanganan barang milik daerah, BKAD telah
mengirimkan surat edaran OPD di Kabupaten Bantul,
yaitu:
(1) Surat Edaran Nomor 020/00814 tanggal 1 Maret 2017

tentang Usulan Mutasi Aset Tetap yang Tidak
Dipergunakan Tahun 2017. Setelah terbitnya Surat
Edaran Nomor 020/00814 tanggal 1 Maret 2017, OPD
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menindaklanjuti dengan pengusulan mutasi barang
milik daerah (aset tetap) dengan dua kriteria:
(a) Masih dapat dipergunakan kembali
Untuk barang milik daerah yang masih
dapat digunakan kembali akan di tindaklanjuti
dengan di distribusikan ke OPD lain yang masih
membutuhkan.
(b) Sudah tidak dapat dipergunakan kembali
Untuk barang milik daerah yang sudah
tidak dapat dipergunakan kembali ditindaklanjuti
dengan pemindahtanganan.
(2) Barang milik daerah yang diajukan mutasi dilakukan

verifikasi dan inventarisasi di Bidang Aset dengan
mengundang seluruh OPD dan unit kerja yang
mengajukan mutasi barang milik daerah (aset tetap
non gedung dan bangunan). Seluruh dinas/instansi di
Kabupaten Bantul telah diundang dalam acara
tersebut dengan membawa data aset tetap (non
gedung dan bangunan) dan fotokopi STNK kendaraan
yang diusulkan mutasi untuk dihapuskan tahun 2017
sebelum dilakukan proses pengambilan.
(3) Pengambilan dan pengumpulan aset tetap selain

gedung/bangunan dilaksanakan selama 27 hari yaitu
dari tanggal 11 Juli s/d. 29 Agustus 2017 yang disertai
dengan BAST yang ditandatangai antara pengguna/
kuasa pengguna barang dengan pengelola barang.
Dari hasil verifikasi tersebut terdapat 28.218 barang
inventaris non kendaraan untuk diusulkan dihapuskan
dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada Tabel
4.154.
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Tabel 4.154
Rincian Barang Yang Akan Dihapus
No.

KIB

1

B

Jumlah
Barang
2.418

2

D

3

3

Nilai perolehan

Keterangan

3.644.052.161
19.950.000

E

25.416

599.232.619

Jumlah

27.837

4.263.234.780

Sumber: BKAD, 2018

Sebanyak 14 kendaraan roda dua diusulkan untuk
hapuskan. Setelah semua barang diambil selanjutnya
dilakukan proses verifikasi dan juga pemilahan atas
barang-barang tersebut mana barang yang masih bisa
dijual dengan proses lelang dan barang yang harus
dimusnahkan

karena

sudah

tidak

dapat

diambil

manfaatnya. Kendaraan dinas yang diusulkan untuk
dihapuskan, setelah dilakukan verifikasi dan koordinasi
dengan

OPD

yang

membutuhkan

untuk

kegiatan

operasional akhirnya dimutasikan ke OPD yang masih
membutuhkan.
Barang milik daerah yang telah dilakukan verifikasi
data, untuk barang yang masih mempunyai nilai ekonomis
dapat dilakukan pemindahtanganan dengan penjualan
maupun dengan dihibahkan kepada masyarakat/lembaga
yang membutuhkan dengan persyaratan yang telah
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Barang milik daerah yang masih mempunyai nilai
ekonomis yang akan dilakukan penjualan harus dilakukan
penilaian untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) yang dilakukan oleh tim pemindahtanganan dan
penghapusan

barang

dilaporkan

dan

pengelola

barang

persetujuan

dari

milik

dimohonkan
milik

daerah

yang

hasilnya

persetujuan

kepada

daerah,

pengelola

dan

barang
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selanjutnya dilakukan proses pemindahtanganan dan
penghapusan barang milik daerah.
Untuk gedung dan bangunan yang dilakukan
rehabilitasi sebagian, harus dilakukan inventarisasi hasil
bongkaran oleh OPD terkait untuk selanjutnya barang
bongkaran

yang

dimohonkan

masih

mempunyai

persetujuan

pemindahtanganan

dengan

Bupati

nilai

ekonomis

untuk

penjualan

dilakukan

dan

hibah.

Sementara itu, hasil bongkaran yang sudah tidak
mempunyai nilai ekonomis dimohonkan persetujuan
Bupati untuk dilakukan pemusnahan. Secara keseluruhan
barang

milik

daerah

yang

telah

dilakukan

Pemindahtanganan dan penghapusan dari daftar barang
milik daerah dengan menerbitkan keputusan dari pejabat
yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang,
pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang
berada

dalam

penguasaannya

dengan

rincian

sebagaimana disajikan pada Tabel 4.155.
Tabel 4.155
Infrastruktur Yang Akan Dihapus
No.

SK BUPATI

TGL SK

1. Peralatan dan mesin
1
60 Th 2017
15 Pebr.2017

2

3

4

339 TAHUN
2017

16 Oktober
2017

386 TAHUN
2017

05 Desember
2017

401 TAHUN

15 Desember

Tentang
Penghapusan BMD
berupa Digester Biogas
Limbah Ternak dari
Dinas Sumber Daya Air
(SDA) Kabupaten
Bantul

Penghapusan BMD
berupa barang Inv
Peralatan dan Mesin,
Jalan Irigasi dan
Jaringan dan Aset
Tetap Lainnya dalam
KIB B, KIB D dan KIB E
Penghapusan BMD
berupa Komputer dan
Peralatan Jaringan
Program ICT
Penghapusan BMD

Nilai
Penghapusan

OPD
SDA

1.483.096.000

PPKD
3.714.235.270

Disdikpora
3.748.309.574

22.539.382

SD
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Biogas Limbah
Ternak kepada
Paguyuban Kel.
Ternak "Pandan
Mulyo" Ngentak,
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36.650.000,- tgl 20
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No.

5

SK BUPATI

TGL SK

2017

2017

402 TAHUN
2017

15 Desember
2017

2. Gedung dan bangunan
1
226 TAHUN 22 Juni 2017
2017

Tentang
berupa barang
inventaris Lap Top
Asus, LCD dan Kamera
Canon dari SD
Sembungan
Penghapusan BMD
berupa Komputer dan
Peralatan Jaringan
Program ICT

OPD

Keterangan

Sembungan

(sudah ada LHP
Inspektorat)

Disdikpora

Hibah komputer
dan peralatan
jaringan program
ICT kepada SMP SMP Swasta)

3.164.341.165

Penghapusan BMD
berupa
bangunan/gedung Eks
Milik Pemerintah Desa
Bantul (Eks BPR
Danagung Ramulti),
sebagian gedung Eks
Kantor PMD Lama dan
sebagian gedung
Kecamatan Sedayu
gedung sebelah barat
dan aula pertemuan
Penghapusan BMD
berupa Sebagian
Bangunan/Gedung 3
(Tiga) Ruang Kelas SD
Sono Kec. Kretek
Penghapusan BMD
berupa bangunan/
gedung Pustu
Dangwesi Pusk. Dlingo
II dan Pustu
Kwalangan Pusk.
Pandak I
Penghapusan BMD
berupa
bangunan/gedung
Kantor Kecamatan
Sewon
Penghapusan BMD
berupa sebagian
bangunan/gedung SD
Kepuhan, SKB dan
RSUD P.Senopati
Penghapusan BMD
berupa bagian atap
bangunan/gedung
Logistik I dan II Dinas
Pertanahan dan Tata
Ruang

658.000.000

PPKD,
Dinas
Kesehatan,
Kec. Sedayu

Dilelangkan
hasil
penjualan
masuk
Kasda
Rp.
23.000.000,- tgl 28
April 2017.

249.776.460

SD Sono

Hibah
kepada
Kretek

175.300.000

PPKD

3.400.281

Dipertaru

Hibah bangunan
kepada Pemerintah
Desa, (Pustu
Dangwesi kpd Pem.
Desa Terong, Pustu
Kwalangan kpd
Pem. Desa Wijirejo
Hibah bongkaran
kepada LPMD
Dusun Demangan,
Bangunharjo,
Sewon
Lelang bongkrn,
hasil penjualan msk
Kasda Rp.
10.300.000,- tgl 5
Desember 2017
Hibah bongkaran
kepada RT 05 Selo
Dagaran, Palbapang

9.000.000

Dinas
Pariwisata

Pemusnahan
bongkrn krn rusak
tdk bisa
dipergunakan

17.500.000

SD Bakulan

Pemanfaatan
kembali bongkaran

19.950.000

PPKD

2

262 TAHUN
2017

14 Agustus
2017

3

338 TAHUN
2017

16 Oktober
2017

4

344 TAHUN
2017

17
Oktober
2017

5

396 TAHUN
2017

11 Desember
2017

6

403 TAHUN
2017

15 Desember
2017

7

410 TAHUN
2017

20 Desember
2017

Penghapusan BMD
berupa bangunan
Gazebo Dinas
Pariwisata Kab. Bantul

8

411 TAHUN
2017

20 Desember
2017

Penghapusan BMD
berupa
bangunan/gedung
Perpustakaan SD
Bakulan

3. Jalan, irigasi, dan jaringan
1
339 TAHUN 16
Oktober
2017
2017

Nilai
Penghapusan

Penghapusan
BMD
berupa barang Inv
Peralatan dan Mesin,
Jalan
Irigasi
dan
Jaringan dan Aset
Tetap Lainnya dalam

9.432.000

183.478.285

Kec. Sewon

SD
Kepuhan,
SKB, RSUD
P.Senopati
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No.

SK BUPATI

TGL SK

Tentang

Nilai
Penghapusan

OPD

Keterangan

599.232.619

PPKD

Hasil
penjualan
menjadi satu Kib B,
Kib D dan Kib E

KIB B, KIB D dan KIB
E
4. Aset tetap lainnya
1
339 TAHUN 16
Oktober
2017
2017

Penghapusan
BMD
berupa barang Inv
Peralatan dan Mesin,
Jalan
Irigasi
dan
Jaringan dan Aset
Tetap Lainnya dalam
KIB B, KIB D dan KIB
E

Sumber: BKAD, 2018

g) Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Salah satu ketugasan BKAD sebagai pejabat
penatausahaan barang yaitu membantu pengelola barang
dalam

pelaksanaan

menyusun

laporan

koordinasi
dengan

inventarisasi
menghimpun

dan
hasil

inventarisasi barang milik daerah berdasarkan daftar
rekapitulasi inventaris yang dibuat dan dilaporkan dari
seluruh OPD (54 OPD) dan unit kerja (376 unit kerja)
sebagai

pengguna/kuasa

pengguna

barang

secara

periodik yaitu semesteran dan tahunan dalam bentuk
laporan. Kegiatan ini telah melakukan verifikasi hasil
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan
barang milik daerah masing-masing OPD sehingga
terwujud sinkronisasi Buku Inventaris (BI) OPD/Unit Kerja
dengan BI Kabupaten Bantul merupakan tujuan dari
kegiatan ini. Tahun 2017 kegiatan ini telah merekapitulasi
dan menghimpun laporan mutasi dan semesteran dari 54
OPD menjadi Laporan Laporan Semester I tahun 2017,
dan Buku Inventaris Kabupaten Bantul Tahun 2017.
Rekapitulasi dari BI Kabupaten Bantul tahun 2017
diperoleh data barang milik daerah sebagaimana disajikan
pada Tabel 4.156.
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Tabel 4.156
Data BMD Kabupaten Bantul Tahun 2017 (Saldo Awal)
No.

Jenis Aset

KIB

Jumlah (Rp)

1

Tanah

A

501.073.896.759

2

Peralatan dan Mesin

B

307.140.944.210

3

Gedung dan Bangunan

C

564.474.278.629

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

D

1.817.556.396.328

5

Aset Tetap Lainnya

E

9.395.345.061

6

Kontruksi Dalam Pengerjaan

F

0
3.199.640.860.987

Jumlah

Sumber: BKAD, 2018

h) Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
Pengguna/kuasa

pengguna

barang

wajib

menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik
daerah tahun 2017 kepada Bupati Bantul melalui
pengelola

barang

untuk

ditetapkan

status

penggunaannya. Kegiatan ini telah menyusun daftar
pengadaan barang milik daerah tahun 2017 yang disusun
dengan menggunakan laporan seluruh OPD/unit kerja
tentang pengadaan barang milik daerah tahun 2017
dengan dana yang bersumber dari APBD maupun non
APBD yang dilengkapi dokumen pengadaan barang dari
seluruh OPD/unit kerja. Laporan atas hasil pengadaan
barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa
pengguna barang selama tahun 2017 sesuai dengan
ketentuan dalam pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah maka status pengguna barang milik daerah
ditetapkan oleh Bupati yaitu dengan ditetapkan Keputusan
Bupati Bantul Nomor 462 tahun 2016 tentang Status
Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2016. Dalam lampiran Keputusan Bupati Bantul Nomor
462

Tahun

2016

diperoleh

data
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penggunaan BMD yang diperoleh dari sumber dana
APBD Kabupaten Bantul dan status penggunaan yang
diperoleh dari sumber dana APBD Kabupaten Bantul dan
sumber yang lainnya sebagaimana disajikan pada Tabel
4.157.
Tabel 4.157
Status Penggunaan BMD Tahun 2017
Sumber Dana (Rp)
No.

Kelompok BMD

1
2
3
4
5
6
7

Tanah
Peralatan dan mesin
Gedung dan bangunan
Jalan, irigasi dan jaringan
Aset tetap lainnya
Konstruksi dalam pengerjaan
Aset lainnya

APBD
7.587.615.944
56.054.156.241
71.391.742.801
138.982.087.747
764.302.590
16.850.000
1.060.347.375
275.857.102.699

Jumlah
Sumber: BKAD, 2018

i)

APBD dan
Sumber Lainnya
7.669.855.944
68.921.068.771
98.276.400.781
142.623.029.561
780.461.090
16.850.000
1.060.347.375
319.348.013.523

Penataan Aset
Kegiatan

penataan

aset

telah

melaksanakan

pendayagunaan/optimalisasi aset daerah yang tidak atau
belum

digunakan

melalui

pinjam-pakai

dengan

persetujuan Bupati Bantul, selaku Pemegang kekuasaan
pengelolaan barang milik daerah,yang dipergunakan
sebagai dasar pelaksanaan pinjam pakai dan dituangkan
dalam perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh
Bupati dan Peminjam Pakai.Pada tahun 2017 telah
diterbitkan Naskah Perjanjian Pinjam Pakai barang milik
daerah kepada instansi vertikal mitra pemanfaatan
sebanyak satu dokumen, yaitu naskah perjanjian pinjam
pakai antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang
Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa sebagian
gedung

Dinas

Pendidikan,

Pemuda

dan

Olahraga

Kabupaten Bantul beserta fasilitasnya kepada Pemerintah
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Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.

1/PP/BKAD/2017
3/PERJ/SEKDA/I/2017

Sampai dengan tahun 2017 terdapat lima gedung
yang dipinjam pakai yang dimanfaatan, sebagaimana
disajikan pada Tabel 4.158.
Tabel 4.158
Pemanfaatan Tanah dan Gedung/Bangunan dengan
Pinjam Pakai s/d Tahun 2017
No.

Pemohon

Tanah dan Bangunan

1

KPUD Bantul

Gedung Eks. Tuti Tengah

2

Pemerintah
Provinsi DIY
Kodim

Tanah

3

4
5

Rupbasan
Bantul
Pemerintah
Provinsi DIY

Pemanfaatan

Gedung Eks. Dinas
Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi
Gedung Eks. Tuti Barat

Gedung Eks Kantor Dinas
Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
Sumber: Bidang Aset BKAD, tahun 2018

Jangka Waktu

Kantor KPUD
Bantul
Pembibitan
Pertanian
Sekretariat Fepabri

24 Mar 2015 s/sd13
Okt 2018
1 April 2015 s/d 31
Maret 2020
21 Jan 2016 s/d 201
Jan 2021

Kantor Rupbasan
Bantul
Balai Pendidikan
Menengah
Kabupaten Bantul

15 Mei 2016 s/d 14
Mei 2021
25 Januari 2017 s/d
25 Januari 2022

Pinjam pakai barang milik daerah selain tanah dan
bangunan/gedung antara Pemerintah Kabupaten Bantul
dengan

instansi

vertikal

untuk

terselenggaranya

pemerintahan sampai dengan tahun 2017 sebagaimana
disajikan pada Tabel 4.159.
Tabel 4.159
Pemanfaatan Selain Tanah dan Gedung/Bangunan
dengan Pinjam Pakai s/d Tahun 2017
No.

Jenis Barang Milik Daerah

Jumlah

1

Kendaraan dinas/operasional roda 4

9

2

Kendaraan dinas/operasional roda 2

15

3

Peralatan dan mesin

91

Sumber: BKAD, 2017

Mitra pemanfaatan atas gedung/bangunan yang
sedang tidak dimanfaatkan

dalam

penyelenggaraan

pemerintahandaerah dalam bentuk sewa oleh pihak
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ketiga

selaku

penyewa

dengan

mempertimbangkan

efisiensi biaya pemeliharaan, menghasilkan pendapatan
daerah, optimalisai fungsi barang milik daerah dan
berdasarkan pertimbangan tertentu yang bermanfaat bagi
pemerintah daerah. Setelah diteliti dan dilakukan kajian
permohonan sewa melalui pelaksanaan rapat koordinasi
dan hasil rapat koordinasi disampaikan kepada pengelola
barang,

serta

pengelola

barang

telah

mengajukan

permohonan izin kepada Bupati. Setelah memperoleh
persetujuan Bupati Bantul, tahun 2017 telah disewakan
gedung/bangunan kepada pihak ketiga dengan ditetapkan
Keputusan Bupati Bantul yaitu:
 Keputusan Bupati Bantul Nomor 362 Tahun 2017
tentang Penyewaan Gedung Eks Dinas Pendidikan
Menengah dan Non Formal (perpanjang); dan
 Keputusan Bupati Bantul Nomor 375 Tahun 2017
tentang Penyewaan Sebagian Tanah dan Bangunan
yang Digunakan untuk Bangunan ATM dan Kantor
Kas BPD DIY.
Sampai dengan tahun 2017 sebagian tanah dan
gedung yang disewakan kepada pihak ketiga disajikan
pada Tabel 4.160.
Tabel 4.160
Daftar Pemanfaatan Tanah dan Gedung/Bangunan dengan
Sewa s/d Tahun 2017
No.

Pemohon

1

PWNU DIY

2

Yayasan KBTK
Bhakti Annisa
Wanita Islam Bantul
SMP Unggulan
Aisyiah Bantul

3

4

PT BPD DIY

Tanah dan Bangunan

Pemanfaatan

Jangka Waktu

Tanah dan Gedung Eks Transito
Kabupaten Bantul
Sebagian tanah dan gedung eks
Dinas Perijinan Kabupaten Bantul

UNU Yogyakarta

13 Des 2016 s/d
12 Des 2018
29 Des 2016 s/d
28 Des 2021

Gedung Eks. Dimennof

SMP Unggulan
Aisyiah Bantul

Tanah di Kompleks Perkantoran
Manding

Kantor Kas BPD DIY
Cab. Bantul

KBTK Bhakti Annisa
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No.
5

Pemohon
PT BPD DIY

Tanah dan Bangunan

Pemanfaatan

Sebagian Tanah dan Bangunan
Kompleks Parasamya

Bangunan ATM dan
kantor Kas BPD DIY

Jangka Waktu
28 Des. 2017
s/d 27 Des.
2022

Sumber: Bidang Aset BKAD, tahun 2018

Kegiatan pemanfaatan barang milik daerah melalui
penyewaan barang milik daerah pada tahun 2017 telah
diperoleh

pendapatan

dari

sewa

gedung

sebesar

Rp118.212.905,00 terdiri dari SMP Unggulan ‘Aisyiyah’
Kabupaten Bantul

sebesar Rp55.712.905,00 disetor

tanggal 17 Nopember 2017 dan PT. Bank BPD DIY
sebesar Rp62.500.000,00 disetor tanggal 21 Desember
2017.
j)

Kegiatan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Barang milik daerah merupakan salah satu unsur
penting

yang

dibutuhkan

dalam

penyelenggaraan

pemerintah daerah yang perlu dikelola secara tertib untuk
mencapai pengelolaan barang milik daerah secara
berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu sesuai
dengan amanat yang diatur dalam ketentuan Pasal 105
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan

Barang

Milik

Negara/Daerah

yang

menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai
pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Perda
berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3)”
dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah Pasal 511 ayat (1) yang menyatakan
“ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik
daerah diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman
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pada peraturan menteri ini”, maka pada tahun 2017
melalui kegiatan penyusunan regulasi pengelolaan barang
milik daerah telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Permasalahan dan Solusi
Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi
terkait dengan fungsi penunjang keuangan (Tabel 4.161).
Tabel 4.161
Permasalahan dan Solusi dalam Fungsi Penunjang Keuangan
No.
1

2

Permasalahan
Masih terdapat beberapa OPD yang kurang
memahami tentang pentingnya pengelolaan
barang daerah di bawah kewenangannya
secara tertib sesuai aturan yang berlaku
sehingga laporan aset yang disajikan kurang
akurat
Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM
pengelola barang milik daerah pada OPD

3

Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli
daerah terhadap pendapatan daerah
4
Belum
terkoordinasinya
penanganan
pendapatan
secara
menyeluruh
dan
terintegrasi
Sumber: BKAD, 2018

Solusi
Membangun komitmen seluruh kepala OPD
sebagai
pengguna
barang
beserta
jajarannya untuk melakukan tata kelola aset
daerah di bawah kewenangannya secara
tertib administrasi
 Secara rutin melakukan Bimtek, workshop,
sosialisasi
 Berkoordinasi dengan OPD terkait
Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap
sumber-sumber pendapatan
Perlu koordinasi sinergis antar OPD
penghasil

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian
serta

pendidikan

dan

pelatihan

dilaksanakan

oleh

Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dengan kedudukan
sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis kepegawaian.
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata
kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai salah satu
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organisasi perangkat daerah, dipimpin oleh kepala badan, yang dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris dan kepala bidang.

a. Program yang Dilaksanakan
Program yang dilaksanakan dalam fungsi penunjang
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan selama tahun 2017
adalah sebagai berikut:
1) Pelayanan administrasi perkantoran;
2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3) Peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan keuangan;
4) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5) Pembinaan dan pengembangan aparatur.

b. Realisasi Pelaksanaan Program
1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari
dua

kegiatan

yaitu

penyediaan

jasa,

peralatan

dan

perlengkapan perkantoran dan penyediaan makan-minum
untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. Jumlah anggaran
tahun 2017 adalah Rp1.405.693.315,00 dengan realisasi
sebesar Rp1.49.843.939,00 atau sebesar 92%. Anggaran
yang tidak terserap merupakan efisiensi dari penggunaan
anggaran baik itu pada kegiatan penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan perkantoran maupun kegiatan penyediaan
makan-minum untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
terdiri dari empat kegiatan yaitu pengadaan pakaian seragam
beserta

perlengkapannya,

perlengkapan,

pemeliharaan

pengadaan
kendaraan
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operasional serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.
Jumlah anggaran tahun 2017 sebesar Rp5.506.735.000,00
dengan realisasi Rp4.523.053.219,00 atau sebesar 82%.
Realisasi tidak dapat mencapai 100% karena pada kegiatan
pengadaan

pakaian

seragam

beserta

perlengkapannya

anggaran hanya terserap 80% dikarenakan harga hasil lelang
di bawah pagu anggaran sehingga terdapat sisa anggaran
yang cukup besar. Selain itu efisiensi pada kegiatan
pemeliharaan kendaraan dan pemeliharaan peralatan juga
mempengaruhi jumlah serapan anggaran.
3) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Pelaksanaan
pengembangan
keuangan

program

sistem

peningkatan

pelaporan

menghasilkan

outcome

capaian

dan

kinerja

berupa

dan

tercapainya

pelaporan capaian kinerja tepat waktu guna kelancaran tugas
pemerintahan

melalui

kegiatan

penyusunan

laporan

keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan. Untuk
pelaksanaan

program

peningkatan

dan

pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dianggarkan dana sebesar
Rp9.930.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.300.300,00
atau tercapai 93,66%.
4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program

peningkatan

sumber

daya

aparatur

dilaksanakan untuk menghasilkan outcome meningkatnya
kapasitas dan kemampuan aparatur. Dengan dana sebesar
Rp3.081.260.100,00 dan realisasi sebesar sebanyak 52
orang, indikator dari program ini adalah persentase aparatur
yang memperoleh dokumen kompetensi. Hasil yang dapat
dicapai adalah meningkatnya kualitas SDM PNS. Target pada
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tahun 2017 adalah 9% dengan realisasi sebesar 9%. Adapun
kegiatan untuk menunjang program tersebut adalah sebagai
berikut:
a) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
Kegiatan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
pada tahun 2017 dianggarkan Rp42.931.700,00 dan
terealisasi

sebesar

Rp31.367.000,00

atau

73,06%.

Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah PNS yang
mengikuti ujian dinas dengan target 104 orang tercapai
100%. Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijasah
bertujuan

untuk

memberikan

kesempatan

dalam

pengembangan karier dan kesejahteraan PNS. Selain itu
dalam hal kepangkatan bagi PNS dapat digunakan untuk
menduduki pangkat yang lebih tinggi. Pelaksanaan ujian
dinas/penyesuaian ijasah diatur dalam SE bersama
Kepala BAKN dan Ketua LAN Nomor 12/SE/811 dan
Nomor 193/SEK/LAN/1981 tentang Pelaksanaan Ujian
Dinas. Untuk tahun 2017 ujian dinas diikuti oleh 31 orang
peserta dan tidak lulus satu orang. Sementara ujian
penyesuaian

ijazah

diikuti

oleh

74

orang

dengan

persentase kelulusan 100%. Penyelenggaraan ujian dinas
dan ujian penyesuaian ijazah bekerjasama dengan Badan
Kepegawaian Daerah Propinsi DIY.
b) Uji Kompetensi dan Psikologi
Kegiatan uji kompetensi dan psikologi pada tahun
2017 dianggarkan Rp161.343.500,00 dan terealisasi
sebesar Rp157.329.200,00 atau 97,51%. Indikator dari
kegiatan ini adalah jumlah pegawai yang diuji kompetensi
dan psikologi dengan target 1220 orang termasuk
pegawai non PNS tercapai 100%. Pelaksanaan uji
kompetensi dan psikologi dilaksanakan bagi PNS yang
mengajukan mutasi ke Kabupaten Bantul.
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c) Pendidikan dan Pelatihan PNS
Kegiatan pendidikan dan pelatihan PNS pada
tahun

2017

dianggarkan

Rp2.876.984.900,00

dan

terealisasi sebesar Rp2.341.962.055,00 atau 81,40%.
Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah peserta yang
mengkuti Diklat Struktural, Diklat Teknis, Diklat Prajabatan
dan Diklat Fungsional dengan target 667 orang tercapai
96%. Pada tahun 2017 ini Diklat teknis dan Bimbingan
Teknis yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Kepegawaian Kabupaten Bantul meliputi:
(1) Bimbingan Teknis Tata Bahasa Kedinasan

Tujuan dari Bintek Tata naskah dinas adalah
untuk meningkatkan pemahaman penggunaan tata
bahasa dan tata naskah dinas bagi Aparatur Sipil
Negara. Bimtek ini dilaksanakan di Gedung Induk
Lantai III pada tanggal 13 dan 14 Februari 2017,
jumlah peserta 60 orang dari dinas, badan, bagian,
dan kecamatan dengan fasilitator dari Balai Bahasa
Yogyakarta.
(2) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pejabat

Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan.
Tujuan

dari

Bimtek

ini

untuk

lebih

meningkatkan pemahaman bagi Pejabat Pembuat
Komitmen dan Panitia Pengadaan tentang pengadaan
barang dan jasa. Dilaksanakan di Hotel Pandanaran
Yogyakarta pada tanggal 28 sampai dengan 29
Agustus 2017, jumlah peserta 30 orang Pejabat
Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan dengan
fasilitator DPD Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia
(IAPI) Jawa Tengah.
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(3) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPTK

Bimtek

Peningkatan

Kapasitas

Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilaksanakan di
Hotel Ros-In Yogyakarta pada tanggal 21 sampai
dengan 22 Agustus 2017 dengan jumlah peserta 60
orang yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK).
(4) Bimbingan Teknis Manajemen Keprotokolan.

Bimtek manajemen keprotokolan dilaksanakan
di Rumah Makan Parangtritis Bantul pada tanggal 16
Februari 2017 dengan jumlah peserta 30 orang staf
yang

ditugaskan

untuk

menangani

kegiatan

keprotokolan di masing-masing OPD.
(5) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pemerintah

Kecamatan
Bimtek
kecamatan

peningkatan
dilaksanakan

kapasitas
di

Hotel

pemerintah
Pandanaran

Yogyakarta pada tanggal 25 sampai dengan 26 Juli
2017, jumlah peserta 34 orang ASN kecamatan yang
berkaitan dengan desa, fasilitator MAP Fisipol UGM
Yogyakarta.

Gambar 4.49
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas
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(6) Bimbingan

Teknis

Penilaian

Indeks

Penilaian

Profesionalisme
Bimtek

penilaian

indeks

penilaian

profesionalisme dilaksanakan di Gedung Induk lantai
III pada tanggal 21 Februari 2017 dengan jumlah
peserta 54 orang pengelola kepegawaian OPD.
(7) Diklat Penatausahaan Aset Daerah bagi Pengurus

Barang
Diklat

penatausahaan

aset

daerah

bagi

pengurus barang dilaksanakan di Hotel Ros-In
Yogyakarta pada tanggal 13 sampai dengan 19
September 2017, jumlah peserta 30 orang pengurus
barang OPD dengan fasilitator dari Badan Diklat
Propinsi DIY.
(8) Diklat Penatausahaan Aset Daerah bagi Pembantu

Pengurus Barang
Diklat
pembantu

penatausahaan
pengurus

barang

aset
di

daerah
Hotel

bagi
Ros-In

Yogyakarta pada tanggal 23 Oktober sampai dengan
07 November 2017, jumlah peserta 30 orang
pembantu pengurus barang OPD dengan fasilitator
dari Badan Diklat Propinsi DIY.

Gambar 4.50
Diklat Penatausahaan Aset Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir TA 2017 Kabupaten Bantul

IV-495

Pemerintah Kabupaten Bantul

(9) Diklat Karya Tulis bagi Pengawas Sekolah

Diklat karya tulis bagi pengawas sekolah
dilaksanakan di Gedung Pengawas Kabupaten Bantul
pada tanggal 17 sampai dengan 21 Juli 2017 dengan
jumlah peserta 40 orang pengawas sekolah.

Gambar 4.51
Diklat Karya Tulis

(10) Diklat Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik

Diklat revolusi mental untuk pelayanan publik
dilaksanakan di Hotel Ros In Yogyakarta pada tanggal
13 sampai dengan 16 November 2017 dan tanggal 14
sampai dengan 17 November 2017 jumlah peserta 60
orang pejabat struktural dengan fasilitator Lembaga
Administrasi Negara.

Gambar 4.52
Diklat Revolusi Mental
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(11) Diklat Laboratorium Inovasi Daerah

Diklat

laboratorium

inovasi

daerah

dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun 2017.
Laboratorium inovasi dilaksanakan di seluruh OPD
dengan fasilitator dari Lembaga Administrasi Negara.

Gambar 4.53
Diklat Laboratorium Inovasi Daerah

(12) Bimbingan Teknis Penilaian Angka Kredit

Bimtek Penilaian angka Kredit dilaksanakan di
Hotel Ros In Yogyakarta pada tanggal 07 sampai
dengan 08 Desember 2017 dengan jumlah peserta 30
orang tim penilai PAK.
(13) Pengiriman Diklat Struktural

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) merupakan
diklat yang diselenggarakan bagi Pegawai Negeri Sipil
(PNS) untuk memenuhi persyaratan kompetensi
kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai
dengan jenjang dan jabatan struktural. Tujuan dari
diadakannya Diklat PIM adalah untuk meningkatkan
pengetahuan,

keterampilan,

dan

sikap

untuk

melaksanakan tugas jabatan struktural eselon secara
profesional, juga memantapkan kesamaan visi dan
dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas
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pemerintahan umum dan pembangunan. Pada tahun
2017 pejabat struktural yang dikirimkan mengikuti
Diklat PIM terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 4
orang, pejabat eselon III sebanyak 7 orang, serta
pejabat eselon IV sebanyak 59 orang. Peserta
Diklatpim tingkat II dikirim ke BPSDMD Jawa Tengah,
sedangkan Peserta Diklatpim tingkat III dan IV dikirim
ke Bandiklat Pemda DIY .
5) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran
sebesar

Rp574.515.200,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp447.184.950,00 atau 77,84%. Adapun indikator program
pembinaan dan pengembangan aparatur ini adalah sebagai
berikut:
a) Pemenuhan Kebutuhan ASN dalam Jabatan
Formulasi perhitungan dengan target 17% dan
tidak

tercapai

Pendayagunaan

karena

adanya

Aparatur

surat

Negara

dari

dan

Menteri

Reformasi

Birokrasi Nomor B/2165/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30
Juni 2015 perihal Penundaan Penambahan Pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2015, sedangkan
usulan formasi/kekurangan pegawai sebanyak 3.332
orang. Adapun kegiatan yang menunjang adalah:
(1) Penyusunan Formasi Pegawai

Kegiatan penyusunan formasi pegawai pada
tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp40.886.500,00
dan

terealisasi

Rp6.556.450,00

atau

16,04%.

Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah formasi yang
diusulkan ke Menpan dengan target 3.332 usulan dan
tercapai

3.332

usulan.

Pada

tahun

2017

ini

penyampaian usulan pegawai dimudahkan dengan
adanya sistem aplikasi e-Formasi dari Kemenpan RB.
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Namun up grade dan up date system aplikasi eFormasi masih dalam penyempurnaan.
Dasar dari penggunaan sistem e-Formasi
adalah

Surat

Edaran

Menpan

RB

Nomor

B/5548/M.PAN-RB/12/2014. Surat edaran tersebut
sekaligus

mempertegas

sebelumnya
tentang

Nomor

Penerapan

Surat

Edaran

Menpan

B-2156/M.PAN.RB/5/2014
Sistem

e-Formasi.

Dengan

adanya surat edaran tersebut penyusunan kebutuhan
formasi ASN CPNS, setiap kementerian, lembaga
negara dan instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah wajib menggunakan sistem ini.
Sistem aplikasi e-formasi adalah merupakan
salah satu sistem yang berguna untuk penyusunan
kebutuhan formasi CPNS setiap tahunnya. Sistem ini
merupakan salah satu program percepatan reformasi
birokrasi. Dengan adanya sistem e-formasi ini dapat
mempercepat proses administrasi serta menjamin
keakuratan data terkait dengan peta jabatan, jumlah
pegawai,

posisi

penempatan

pegawai,

alokasi

kekurangan dan kelebihan.
(2) Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Praja IPDN

Kegiatan Seleksi Calon PNS dan Praja IPDN
pada

tahun

2017

dianggarkan

sebesar

Rp75.640.900,00 dan terealisasi Rp10.451.100,00
atau 13,82%. Indikator kegiatan seleksi penerimaan
calon pns adalah jumlah peserta seleksi penerimaan
calon PNS yang ditargetkan sejumlah 2.000 peserta
seleksi tidak tercapai karena tidak diadakan seleksi
penerimaan calon PNS pada tahun 2017 disebabkan
adanya surat dari Menpan dan RB RI Nomor
B/2165/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015
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perihal

Penundaan

Penambahan

Pegawai

ASN

Tahun 2015. Untuk tahun 2017 terdapat tambahan
calon PNS sebanyak 54 orang untuk formasi tenaga
kesehatan dan pertanian yang proses seleksinya tidak
melalui

anggaran

APBD.

Sementara

untuk

penerimaan praja IPDN Pemerintah Kabupaten hanya
sebatas fasilitasi karena proses seleksinya ada di
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
(3) Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat,

Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
Kegiatan pengembangan Diklat pada tahun
2017 dianggarkan sebesar Rp15.152.500,00 dan
terealisasi Rp896.200,00 atau 5,91%. Penyerapan
anggaran hanya sedikit karena pengembangan Diklat
yang rencananya dilakukan dengan diskusi antar
perangkat daerah dilaksanakan dengan penyebaran
angket.
(4) Pengelolaan Pendidikan PNS

Kegiatan pengelolaan pendidikan PNS pada
tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp442.835.300,00
dan

terealisasi

sebesar

Rp429.281.200,00

atau

96,94%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan
pelayanan bagi ASN Kabupaten Bantul yang akan
melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan
penerbitan ijin belajar, surat keputusan tugas belajar
dan subsidi biaya pendidikan bagi PNS yang tugas
belajar dari APBD.
b) Persentase Penempatan ASN dalam jabatan
Formulasi perhitungan dengan jumlah aparatur
yang ditempatkan dalam jabatan sesuai formasi dibagi
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jumlah total pegawai. Untuk tahun 2017 persentase
penempatan apatur dalam jabatan dari target 85%
tercapai karena terjalinnya komunikasi dengan SKPD dan
semangat serta tanggung jawab dari SDM di BKPP.
Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini
adalah:
(1) Pengelolaan PNS Jabatan Administrasi dan JPT

Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah PNS
yang mengalami mutasi dan pelantikan dengan target
1.000 orang dengan jumlah anggaran Rp352.936.650.
Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bantul
melaksanakan penataan PNS sebanyak 85. orang
dengan jumlah realisasi Rp101.322.985 atau 28%.
Hal tersebut karena pada tahun 2017 tidak ada
kegiatan seleksi jabatan tinggi pratama, sedangkan
anggaran

terbesar

untuk

pelaksanaan

kegiatan

tersebut.
(2) Kesekretariatan Tim Penilaian Angka Kredit (PAK)

Jabatan Fungsional
Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah PNS
yang mengusulkan PAK dengan target 5344 orang
dan tercapai 5076 orang atau 95%. Keberhasilan dari
kegiatan ini adalah adanya sistem on-line Penilaian
Angka Kredit (PAK) dan sistem on-line Penilaian
Kinerja Guru (PKG). Anggaran untuk kegiatan ini
sebesar Rp21.938.050,00 dengan realisasi sebesar
Rp18.326.800,00 atau 84%.
(3) Kenaikan Pangkat dan Pensiun

Kegiatan Kenaikan Pangkat dan Pensiun pada
tahun 2017 dianggarkan sebesar RP43.450.700,00
dan

terealisasi

sebesar

Rp32.451.600,00
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74,69%. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah PNS
yang mengalami kenaikan pangkat dan pensiun
dengan target 1.600 orang dan tercapai 1.600 orang
atau 100%. Hal ini dikarenakan adanya Keppres
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pendelegasian
Wewenang Penandatanganan Pemberhentian dan
Kenaikan Pangkat Golongan IV/c ke atas kepada
Kepala BKN atas nama Presiden selain PNS yang
memangku jabatan tinggi madya dan utama serta
jabatan fungsional keahlian utama sehingga proses
birokrasi lebih pendek. Pada tahun 2017 telah
dilaksanakan kenaikan pangkat periode April-Oktober
sejumlah

952

fungsional,

orang

baik

maupun

staf,

pejabat
Kenaikan

struktural,
pangkat

pengabdian sebanyak 348 orang dan penyelesaian
Batas Usia Pensiun (BUP) jumlah 438 orang, pensiun
janda/duda

sebanyak

lima

orang,

pensiun

dini/permintaan sendiri sebanyak 28 orang, dan
perpanjangan BUP sebanyak dua orang.
c) Persentase

pemenuhan

administrasi

dan

dokumen

kepegawaian
Formulasi perhitungan adalah Jumlah ASN yang
tertib administrasi dan dokumen kepegawaian dibagi
jumlah total pegawai. Untuk tahun 2017 persentase
pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian dari
target 80% tercapai 100%. Kegiatan yang mendukung
pencapaian indikator ini adalah:
(1) Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS
yang berprestasi pada tahun 2017 dianggarkan
sebesar Rp23.861.250,00 dan terealisasi sebesar
Rp16.263.510,00 atau 68,16%. Indikator dari kegiatan
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ini adalah jumlah PNS yang memenuhi syarat
mendapatkan penghargaan satya lancana dengan
target 500 orang. Pada tahun 2017 jumlah PNS yang
memenuhi syarat untuk mendapat penghargaan
Satya Lancana Karya Satya dari Presiden RI
sebanyak 507 orang, terdiri dari 78 orang kategori 10
tahun, 100 orang kategori 20 tahun, dan 329 orang
kategori 30 tahun.
(2) Penilaian PNS

Kegiatan penilaian PNS pada tahun 2017
dianggarkan sebesar Rp35.706.000,00 dan terealisasi
Rp33.794.100,00 atau 94,65%. Indikator dari kegiatan
ini adalah jumlah PNS yang dinilai kinerjanya dengan
target 9.000 orang pada awal tahun dan terealisasi
8231 PNS. Hal tersebut menunjukkan bahwa 91%
PNS telah mengisi SKP dan telah dinilai.
(3) Pengelolaan LP2P dan LHKPN

Kegiatan LP2P dan LHKPN pada tahun 2017
dianggarkan sebesar Rp23.861.250,00 dan terealisasi
Rp16.263.510,00 atau 68,16%. Indikator dari kegiatan
ini adalah jumlah PNS yang wajib melaporkan LP2P
dan LHKPN dengan target 9.400 orang dan tercapai
99% atau 9.336 orang. Hal ini menunjukkan ketertiban
PNS untuk melaporkan LP2P dan LHKPN sudah baik.
Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bantul
mendapatkan

penghargaan

dari

KPK

sebagai

lembaga dengan implementasi e-LHKPN terbaik.
(4) Pengelolaan Administrasi dan Kesejahteraan

Kegiatan

pengelolaan

administrasi

dan

kesejahteraan pada tahun 2017 dianggarkan sebesar
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Rp222.649.500,00 dan terealisasi Rp213.648.650,00
atau 95,96%. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah
PNS

yang

mengajukan

dokumen

kepegawaian

Karpeg, Karis, Karsu, ijin cuti, dan Taperum sebanyak
3300 orang porprida dan lomba-lomba HUT Korpri
4.800 orang. Realisasi pada tahun 2017 sebanyak
366 orang untuk pengajuan dokumen kepegawaian,
2931 orang penerima tunjangan kesejahteraan dan
4.500 untuk keikutsertaan porprida dan kegiatan HUT
Korpri.
(5) Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai

Kegiatan

Pengelolaan

dan

Pemeliharaan

Dokumen dianggarkan sebesar Rp9.899.000,00 dan
terealisasi Rp6.870.850,00 atau 69,41%. Indikator
dari

kegiatan

pengelolaan

dan

pemeliharaan

dokumen pegawai adalah jumlah update data PNS
dengan target 2.000 orang tercapai 100%. Pada
tahun 2017 ini telah dilakukan penerapan sistem
aplikasi online untuk data kepegawaian berupa SAPA
ASN.
Untuk

memperoleh

data

yang

akurat,

terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan
dalam

mengembangkan

sistem

informasi

kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
mendukung pengelolaan manajemen ASN yang
rasional sebagai sumber daya aparatur negara,
Pemerintah

Pusat

melalui

Badan

Kepegawaian

Negara Republik Indonesia telah melaksanakan
kegiatan Sistem Pendataan Ulang PNS Secara
Elektronik (EPUPNS) pada tahun 2015. Grand design
teknis database EPUPNS 2015 ditampilkan pada
Gambar 4.54.
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Gambar 4.54
Grand Design Teknis EPUPNS

Berdasarkan alur kegiatan EPUPNS 2017 di
atas,

dapat

dijelaskan

bahwa

seluruh

data

kepegawaian dari masing-masing ASN di seluruh
Indonesia sebelum disimpan dalam database nasional
akan melalui proses verifikasi berjenjang terlebih
dahulu,

mulai

dari

masing-masing

organisasi

perangkat daerah, badan kepegawaian di masingmasing daerah, Badan Kepegawaian Negara Kantor
Regional, dan Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia.
sebagaimana

Setelah

melalui

dimaksud

di

proses
atas,

verifikasi

maka

data

kepegawaian tersebut selanjutnya akan disimpan
dalam database nasional. Data yang telah disimpan
dalam

database

nasional

selanjutnya

akan

disinkronisasi dengan data yang ada di Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) milik Badan
Kepegawaian Negara Republik Indonesia. SAPK
hingga

saat

Kepegawaian

ini

masih

Negara

digunakan

Republik

oleh

Indonesia

Badan
untuk

melakukan pelayanan kepegawaian bagi Badan
Kepegawaian di masing-masing daerah.
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Profil Sistem Aplikasi Terpadu Aparatur Sipil
Negara (SAPA ASN) adalah sebagai berikut:
(a) Nama Aplikasi: Sistem Aplikasi Terpadu Aparatur
Sipil Negara (SAPA ASN).
(b) Pemrograman dan database sesuai dengan core
(induk) BKPP Bantul Apps.
(c) Fungsi: Menangani segala proses administrasi
(pencatatan, pengolahan serta pelaporan) data
kepegawaian.
kebutuhan

Bertujuan
akan

untuk

suatu

memenuhi

sistem

informasi

kepegawaian yang mampu membuat manajemen
SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
menjadi terintegritas, terpadu dan reliable, dengan
cara menyajikan potret kondisi kepegawaian
secara mudah, cepat, tepat, akurat, relevan,
hemat waktu, hemat tenaga dan hemat biaya.
(d) Business process komponen: Sistem menangani
segala

proses

administrasi

(pencatatan,

pengolahan serta pelaporan) data kepegawaian.
(e) Pengguna:

Seluruh

ASN

di

lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul.
(f) Output: Laporan kepegawaian tercetak (print-out)
dan dalam format file Portable Document Format
(.pdf).
(g) Hasil

pengolahan

data

dapat

diintegrasikan

dengan sistem aplikasi lain yang membutuhkan.
d) Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur
Formulasi

pengukuran

indikator

cakupan

pembinaan disiplin aparatur adalah jumlah kasus
yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus yang masuk.
Untuk tahun 2017 cakupan pembinaan disiplin
aparatur dengan target 100% tercapai 78,72%. Pada
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tahun 2017 terdapat 47 kasus pembinaan disiplin
yang terdiri dari 15 pelanggaran kasus, 14 uji
kesehatan dan 13 ijin perceraian pegawai yang telah
ditindaklanjuti 37 kasus pembinaan yang terdiri dari
10 kasus pelanggaran disiplin, 14 PNS yang di uji
kesehatan dan 13 PNS yang mengajukan ijin
perceraian. Berikut jumlah SK penjatuhan hukuman
disiplin tahun 2017:
 Hukuman berat

: 2 kasus

 Hukuman sedang

: - kasus

 Hukuman ringan

: 3 kasus

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat
Daerah yang mempunyai tugas dalam melaksanakan
fungsi

penunjang

kepegawaian,

urusan

pendidikan

pemerintahan
dan

pelatihan

bidang
melalui

indikator kinerja utama yaitu Terwujudnya ASN yang
kompeten sesuai jabatan dan Meningkatnya kualitas
pelayanan bagi aparatur. Indikator kinerja utama
Kepala

Badan

Kepegawaian

Pendidikan

dan

Pelatihan tersebut untuk mendukung indikator kinerja
utama Bupati, yakni Indeks Tata Kelola Pemerintahan
atau

Indonesia

Governance

Index

(IGI).

Untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
dibutuhkan sumber daya manusia dalam hal ini
Aparatur Sipil Negara yang mempunyai kompetensi
sesuai dengan jabatannya yang di jabarkan dalam
program

dan

Pendidikan

kegiatan

dan

di

Pelatihan.

Badan

Kepegawaian

Peningkatan

kualitas

aparatur sipil negara di Kabupaten Bantul tidak
terlepas

dari

pelayanan

bidang

kepegawaian

diberikan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan
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Pelatihan

mulai

dari

perencanaan,

penerimaan,

pengembangan dan pensiun.
c. Permasalahan dan Solusi
Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi
terkait dengan fungsi penunjang kepegawaian (Tabel 4.162).
Tabel 4.162
Permasalahan dan Solusi dalam Fungsi Penunjang Kepegawaian
No.
1

Permasalahan
Kesadaran
perangkat
daerah
untuk
melaporkan tentang adanya kasus-kasus
indispliner dalam rangka pembinaan pegawai
masih rendah
2
Pengisian SKP masih dianggap sebagai
formalitas sehingga pada saat penilaian masih
banyak ASN yang belum mengisi SKP
3
Masih banyaknya jabatan fungsional tertentu
yang belum terisi karena membutuhkan
kualifikasi tertentu
Sumber: BKPP, 2018

Solusi
Sosialisasi dan monitoring sampai ke UPT,
Kecamatan dan Puskesmas

Sosialisasi, konsultasi dan pendampingan
pengisian SKP
Penyelenggaraan diklat untuk peningkatan
kompetensi, penerbitan ijin belajar serta
penataan kembali PNS yang sudah ada

4. Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan pengembangan atau Litbang adalah kegiatan
penelitian dan pengembangan yang memiliki kepentingan komersial
dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan
aplikatif di bidang teknologi. Litbang ini memegang peranan penting
dan menjadi indikator kemajuan dari suatu organisasi.
Aktivitas Litbang biasanya dilakukan oleh suatu unit, lembaga,
atau pusat khusus yang dimiliki oleh sebuah organisasi, perusahaan,
perguruan tinggi, atau lembaga negara. Dalam konteks bisnis,
"penelitian dan pengembangan" biasanya merujuk pada aktivitas yang
berorientasi ke masa yang akan datang dan untuk jangka panjang,
baik dalam bidang ilmu maupun dalam bidang teknologi. Metode yang
dipakai dalam kegiatan Litbang biasanya menggunakan teknik riset
ilmiah yang standar tanpa mengharapkan hasil yang pasti (bentuk
riset ilmiah murni) atau untuk mendapatkan prakiraan hasil yang
mempunyai nilai komersial dalam waktu dekat. Bentuk riset
(penelitian) yang murni biasanya dihasilkan oleh lembaga penelitian
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seperti Batan, LIPI, Lapan, dan lain-lain. Sementara bentuk
pengembangan dari hasil riset yang bersifat praktis bisa dilakukan
oleh BPPT dan Pusat Litbang yang ada di masing-masing
departemen pemerintah maupun perusahaan.
Di

Kabupaten

Bantul, fungsi

penunjang

penelitian

dan

pengembangan mencakup berbagai macam program yang memiliki
ciri adanya unsur peningkatan dan berorientasi ke masa depan.
Peningkatan yang dimaksud bukan hanya dari sisi perangkat keras
saja tetapi terutama sekali yang bersifat peningkatan kemampuan,
pemberdayaan, dan pembinaan bagi sumber daya manusia.

a. Program yang Dilaksanakan
Program yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam fungsi
penunjang penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:
1) Peningkatan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala
daerah;
2) Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
3) Peningkatan

kapasitas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah;
4) Penyelenggaraan dan pembinaan pemerintah desa;
5) Pengembangan kebijakan perekonomian daerah;
6) Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan;
7) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8) Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan;
9) Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan;
10) Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi
Pemerintah;
11) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
12) Peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintahan;
13) Peningkatan pengelolaan perijinan;
14) Pengelolaan barang daerah;
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15) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program
1) Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah
Total

anggaran

dalam

program

peningkatan

pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah ini
sebesar

Rp244.521.000,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp223.506.574,00 atau 91%. Realisasi anggaran yang tidak
mencapai 100% ini disebabkan adanya efisiensi anggaran.
Outcome dari program ini adalah persentase OPD yang
realisasi kegiatannya di atas 90%. Untuk tahun 2017, OPD
yang realisasi kegiatan di atas 90% sebanyak 39 OPD atau
sebesar 87% dari seluruh OPD. Adapun uraian kegiatan
dalam program ini adalah sebagai berikut:
a) Pengendalian

Pelaksanaan

Kegiatan

Pembangunan

APBD
Kegiatan

ini

dilaksanakan

dengan

menggali

informasi untuk mendapatkan keterangan sejauh mana
kegiatan telah dilaksanakan oleh seluruh OPD baik
secara fisik maupun keuangan. Rekapitulasi realisasi fisik
dan keuangan tersebut disampaikan setiap bulan melalui
sistem

E-Sakip.

Selain

itu,

dilaksanakan

pula

pengendalian pada pengadaan barang/jasa di OPD.
Laporan ini dilaksanakan melalui pelaporan fisik dalam
bentuk berkas. Materi pelaporan adalah paket pekerjaan
pengadaan barang/jasa yang telah diumumkan dalam
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
dan merupakan pengadaan dengan perikatan Surat
Perintah Kerja (SPK) atau kontrak surat perjanjian.
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Kegiatan

pengendalian

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan APBD ini juga dilaksanakan dalam bentuk
monitoring

dan

konstruksi

di

pencermatan
lapangan,

pekerjaan

misalnya

fisik

atau

pembangunan/

rehabilitasi gedung, jalan, pekerjaan saluran irigasi, dan
jembatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau
perkembangan pembangunan sehingga hambatan atau
kendala yang dihadapi dapat diketahui dan dapat
dicarikan jalan keluar. Dengan demikian rencana kegiatan
dapat terlaksana tepat waktu dan tepat mutu. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp63.636.000,00
serta realisasi anggaran sebesar Rp55.036.000,00 atau
86%. Output dari kegiatan ini adalah pengendalian
Kegiatan APBD sebanyak 12 laporan.
b) Sistem Informasi Jasa Konstruksi
Dalam kegiatan ini, dilakukan sosialisasi Undangundang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Kementrian
Pekerjaan

Umum.

Seluruh

dinas/instansi

dihadirkan

dalam acara ini. Selain itu juga dihadirkan persatuan
badan usaha konstruksi yang ada di wilayah Kabupaten
Bantul.

Gambar 4.55
Sosialisasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir TA 2017 Kabupaten Bantul

IV-511

Pemerintah Kabupaten Bantul

Sebagai kelanjutan dari sosialisasi ini, dilakukan
kajian tentang jasa konstruksi. Dasar dilakukan kajian
adalah menindaklanjuti isi dari Undang-undang Nomor 2
Tahun 2017. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa
setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang
konstruksi harus mempunyai sertifikat kompetensi kerja.
Untuk itu dilakukan kajian tentang kondisi tenaga kerja
konstruksi saat ini sehingga Pemerintah Kabupaten
Bantul dapat mengambil langkah-langkah dan kebijakankebijakan yang diperlukan.
Kegiatan
sebesar

ini

dilaksanakan

Rp68.450.000,00

serta

dengan

anggaran

realisasi

anggaran

sebesar Rp67.597.800,00 atau 99%. Output dari kegiatan
ini adalah jumlah draft kajian jasa konstruksi sebanyak
satu kajian.
c) Analisis Kebijakan Pembangunan
Dalam

kegiatan

ini

dilakukan

penyusunan

Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2017 tentang
Pedoman
Pemerintah

Pelaksanaan
Kabupaten

Pengadaan
Bantul.

Dasar

Barang/Jasa
penyusunan

peraturan bupati ini adalah Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
Penyusunan draft peraturan bupati melibatkan
unsur dari Inspektorat, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian
Organisasi, Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa,
dan Bagian Administrasi Pembangunan. Penyusunan
peraturan bupati ini melalui proses diskusi oleh tim
penyusun dan Focused Group Discussion (FGD). FGD
melibatkan

tim

penyusun

dan

OPD

yang

banyak

melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Peraturan
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bupati ini menjadi acuan bagi seluruh OPD untuk
melaksanakan proses pengadaan barang/jasa selama
tahun 2017.
Kegiatan
sebesar

ini

dilaksanakan

Rp52.985.000,00

serta

dengan

anggaran

realisasi

anggaran

sebesar Rp50.182.774,00 atau 95%. Output dari kegiatan
ini adalah jumlah pedoman pembangunan sebanyak satu
dokumen.

Gambar 4.56
Pelaksanaan FGD Perbup tentang Pedoman Pengadaan

d) Pelaporan Pembangunan
Salah satu sub kegiatan yang dilakukan adalah
keikutsertaan dalam Bantul Ekspo. Dalam event tersebut
ditampilkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan APBD
selama tahun 2017. Di samping itu juga ditampilkan
capaian nilai pelaporan dalam hasil evaluasi atas
akuntabilitas kinerja kabupaten dari tahun 2013-2017.
Kegiatan
sebesar

ini

dilaksanakan

Rp59.450.000,00

serta

dengan

anggaran

realisasi

anggaran

sebesar Rp50.690.000,00 atau 85%. Output dari kegiatan
ini adalah satu buah dokumen laporan pembangunan.
Laporan pembangunan yang dimaksud adalah laporan
pembangunan Kabupaten Bantul selama tahun 2017.
Laporan tersebut berisi capaian-capaian pembangunan di
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segala bidang, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan
lain-lain.
2) Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah
penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Kegiatan ini terdiri
dari beberapa sub kegiatan antara lain: evaluasi kinerja OPD,
pembuatan animasi profil kabupaten, dan kegiatan yang
terkait dengan implementasi akuntabilitas. Sebagai tindak
lanjut pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas
Laporan Kinerja, pelaporan capaian kinerja organisasi secara
transparan

dan

akuntabel

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten
Bantul.
Salah

satu

tujuan

dari

kegiatan

ini

adalah

memanfaatkan laporan kinerja sebagai dasar pengambilan
keputusan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran
sebesar Rp733.829.000,00 serta realisasi anggaran sebesar
Rp719.094.045,00 atau 98%. Realisasi anggaran yang tidak
mencapai 100% ini disebabkan adanya efisiensi anggaran.
Kegiatan ini menghasilkan output berupa:
a) Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten dan Sekretariat
Daerah (dua dokumen);
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b) Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul (dua dokumen);
c) Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Sekretariat Daerah (dua
dokumen);
d) Pengadaan

profil kabupaten

(whiteboard

animation)

tentang Pemerintah Kabupaten Bantul (satu paket);
e) Pelaksanaan Evaluasi Kinerja OPD sebanyak dua kali.
dari

Outcome

program

peningkatan

sistem

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini adalah nilai
pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja
kabupaten. Nilai pelaporan tersebut belum bisa direalisasikan
karena nilai AKIP Kabupaten Bantul belum disampaikan oleh
Kemen PAN-RB.
Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, di dalam
program peningkatan sistem akuntabilitas pemerintahan
daerah

ini

juga

dilaksanakan

kegiatan

monitoring

penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah dengan
dukungan dana sebesar Rp154.620.000,00. Kegiatan ini
terlaksana

dengan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp112.238.250,00 atau sebesar 72,59% dengan sub kegiatan
antara lain koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum
dan daerah; koordinasi dan monitoring di tingkat kecamatan;
rapat

koordinasi

pejabat

pemerintahan

daerah;

serta

koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
3) Peningkatan

Kapasitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah
Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dilaksanakan sebagai penunjang pelaksanaan urusan
pemerintahan

Kabupaten

Bantul.

Ketepatan

waktu

penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) merupakan keluaran yang diharapkan dapat tercapai
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melalui program ini. Program ini dilaksanakan dengan
dukungan dana sebesar Rp620.470.500,00. Sepanjang tahun
2017,

dukungan

melaksanakan

dana

program

tersebut
dalam

digunakan

untuk

kegiatan

proses

wujud

penyelenggaraan otonomi daerah dengan realisasi anggaran
sebesar Rp511.558.182,00 atau 82,45%.
Kegiatan

proses

penyelenggaraan

pemerintahan

umum di tahun 2017 dilaksanakan dalam wujud beberapa sub
kegiatan antara lain meliputi:
a) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Penyusunan

laporan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah merupakan bentuk pelaksanaan
kewajiban yang telah diamanatkan oleh Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang

menyatakan

bahwa

kepala

daerah

wajib

menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah

kepada

pemerintah

dan

Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (i-LPPD) kepada
masyarakat.
Proses

penyusunan

laporan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dilaksanakan dengan melibatkan
peran serta dari seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten
Bantul melalui beberapa tahapan pelaksanaan meliputi
sosialisasi, koordinasi, dan konsolidasi pengkoleksian
data pendukung untuk disusun di dalam sebuah dokumen
laporan sesuai dengan pedoman penyusunan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diterbitkan
oleh Kemendagri serta untuk penguatan di dalam
Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD) atas
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun n1. Pencapaian nilai LPPD Kabupaten Bantul berdasarkan
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hasil evaluasi oleh Kemendagri adalah sebesar 3,2870
atau dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian nilai
tersebut merupakan yang tertinggi di DIY. Secara
nasional, peringkat nilai LPPD Kabupaten Bantul hingga
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini
disusun masih belum diketahui.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (i-LPPD) kepada masyarakat telah dilaksanakan
bersamaan dengan pengiriman dokumen LPPD ke
Menteri melalui Gubernur. Penyampaian i-LPPD kepada
masyarakat telah dilaksanakan di surat kabar harian
Kedaulatan Rakyat, Bernas, dan Radar Jogja.
b) Pemasangan pilar batas wilayah
Pemasangan pilar batas wilayah dilaksanakan
dalam rangka penandaan perapatan/penambahan pilarpilar batas wilayah di Kabupaten Bantul yang berbatasan
dengan wilayah Kabupaten Gunungkidul. Selain itu,
kegiatan

ini

bertujuan

untuk

mewujudkan

tertib

administrasi di wilayah perbatasan dan sebagai langkah
antisipasi terhadap potensi terjadinya permasalahanpermasalahan

terkait

batas

daerah

ke

depannya.

Pelaksanaan pemasangan pilar batas wilayah dilakukan
sebanyak 25 titik dengan 25 pilar yang dengan mengacu
pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penegasan Batas Daerah (lihat Tabel 4.163).
Tabel 4.163
Pilar Batas Wilayah yang Terpasang di Tahun 2017
Nomor
Pelacakan

Nomor Pilar

Perbatasan Desa Kecamatan Kabupaten

P1

BTL1/PABA.050

Selopamioro Imogiri Bantul >< Girisuko Panggang Gunungkidul

P2

BTL2/PABA.051

Selopamioro Imogiri Bantul >< Girisuko Panggang Gunungkidul

P3

BTL3/PABA.035

Selopamioro Imogiri Bantul >< Girisuko Panggang Gunungkidul

P4

BTL4/PABA.036

Selopamioro Imogiri Bantul >< Girisuko Panggang Gunungkidul
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Nomor
Pelacakan

Nomor Pilar

Perbatasan Desa Kecamatan Kabupaten

P5

BTL5/PABA.052

Selopamioro Imogiri Bantul >< Giriharjo Panggang Gunungkidul

P6

BTL6/PABA.053

Selopamioro Imogiri Bantul >< Giriharjo Panggang Gunungkidul

P7

BTL7/PABA.054

Selopamioro Imogiri Bantul >< Giriharjo Panggang Gunungkidul

P8

BTL8/PABA.037

Selopamioro Imogiri Bantul >< Giriharjo Panggang Gunungkidul

P9

BTL9/PABA.038

Selopamioro Imogiri Bantul >< Giriharjo Panggang Gunungkidul

P10

BTL10/PABA.039

Selopamioro Imogiri Bantul >< Giriharjo Panggang Gunungkidul

P11

BTL11/PABA.040

Selopamioro Imogiri Bantul >< Giriharjo Panggang Gunungkidul

P12

BTL12/PABA.041

Selopamioro Imogiri Bantul >< Giriharjo Panggang Gunungkidul

P13

BTL13/PABA.055

Selopamioro Imogiri Bantul >< Giriharjo Panggang Gunungkidul

P14

BTL14/PABA.056

Selopamioro Imogiri Bantul >< Giriharjo Panggang Gunungkidul

P15

BTL15/PABA.042

Selopamioro Imogiri Bantul >< Giritirto Panggang Gunungkidul

P16

BTL16/PABA.043

Selopamioro Imogiri Bantul >< Giritirto Panggang Gunungkidul

P17

BTL17/PABA.044

Selopamioro Imogiri Bantul >< Giritirto Panggang Gunungkidul

P18

BTL18/PABA.045

Selopamioro Imogiri Bantul >< Giritirto Panggang Gunungkidul

P19

BTL19/PABA.046

Selopamioro Imogiri Bantul >< Giritirto Panggang Gunungkidul

P20

BTL20/PABA.047

Selopamioro Imogiri Bantul >< Giritirto Panggang Gunungkidul

P21

BTL21/PABA.048

Seloharjo Pundong Bantul >< Giritirto Panggang Gunungkidul

P22

BTL22/PABA.049

Seloharjo Pundong Bantul >< Giritirto Panggang Gunungkidul

P23

BTL23/PABA.050

Seloharjo Pundong Bantul >< Giritirto Panggang Gunungkidul

P24

BTL24/PABA.057

Seloharjo Pundong Bantul >< Giritirto Panggang Gunungkidul

P25
BTL25/PABA.051
Seloharjo Pundong Bantul >< Giritirto Panggang Gunungkidul
Sumber: Sekretariat Daerah, 2018

c) Pembakuan Nama Rupabumi
Sasaran

pembakuan

nama

rupabumi

yang

dilaksanakan adalah pembakuan nama rupabumi unsur
buatan. Unsur rupabumi buatan merupakan identitas
Kabupaten Bantul yang dapat mencerminkan kebudayaan
lokal karena dibaca, dilafalkan, ditulis, dan diingat oleh
masyarakat. Tujuan dari kegiatan pembakuan nama
rupabumi sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 39
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama
Rupabumi antara lain:
 Mewujudkan tertib administrasi di bidang pembakuan
nama rupabumi di Indonesia;
 Menjamin tertib administrasi wilayah dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
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 Mewujudkan adanya gasetir nasional sehingga ada
kesamaan pengertian nama rupabumi di Indonesia;
 Mewujudkan data dan informasi akurat mengenai
nama rupabumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik

Indonesia,

baik

untuk

kepentingan

pembangunan nasional maupun Internasional.
Pembakuan nama rupabumi Kabupaten Bantul
telah ditetapkan berdasarkan verifikasi yang dilaksanakan
pada rapat koordinasi dan pembahasan pembakuan
nama

rupabumi

Yogyakarta

oleh

unsur
Tim

buatan
Nasional

Daerah

Istimewa

Pembakuan

Nama

Rupabumi pada tanggal 19-21 Juli 2017 di Hotel Royal
Darmo dan telah ditetapkan dalam Berita Acara Nomor
02/TOPO II/Verif-Unsur Buatan/BAK/VII/2017 (lihat Tabel
4.164).
Tabel 4.164
Hasil Verifikasi Pembakuan Nama Rupabumi oleh
Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
Kab/Kota
Kabupaten
Bantul

Data
Awal
TimNas
-

Data
Awal
Pemda
112

Tambahan
Saat
Verifikasi
-

Terverifikasi
112

Keterangan
-

112 titik sudah lengkap arti
nama dan sejarah namanya
10 titik duplikasi
6 titik perbaikan koordinat
data dari hasil verifikasi
tahun 2016, pada saat ini
sudah lengkap arti nama
dan sejarah namanya (235
unsur)

Sumber: Sekretariat Daerah, 2018

d) Pelaksanaan Bimtek
Bimtek

yang

dilaksanakan

oleh

Pemerintah

Kabupaten Bantul yang dalam hal ini diselenggarakan
oleh Bagian Administrasi Pemerintahan antara lain adalah
Bimtek

penyusunan

laporan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan Bimtek pembakuan nama
rupabumi.
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Bimtek

penyusunan

laporan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dilaksanakan di akhir tahun 2017
dalam rangka persiapan penyusunan LPPD.
Bimtek pembakuan nama rupabumi dilaksanakan
dalam rangka mensosialisasikan kegiatan pembakuan
nama rupabumi kepada OPD terkait dan kecamatan di
Kabupaten

Bantul

yang

telah

dilaksanakan

oleh

Pemerintah Kabupaten Bantul. Selain itu, OPD terkait dan
kecamatan juga diberikan bekal pengetahuan teknis
terkait dengan pembakuan nama rupabumi. Melalui
Bimtek ini, diharapkan agar kegiatan pembakuan nama
rupabumi ke depannya dapat melibatkan peran serta aktif
dari OPD terkait terutama kecamatan dalam hal anggaran
dan pelaksanaan teknis di lapangan. Hal ini merupakan
upaya

Kabupaten

Bantul

di

dalam

percepatan

penyusunan gasetir pembakuan nama rupabumi.
e) Penyusunan Buku Monografi Kecamatan dan Kota
Keluaran

dari

kegiatan

penyusunan

buku

monografi kecamatan dan kota adalah buku monografi.
Penyusunan dilakukan sebanyak dua kali atau per
semester. Buku monografi yang dihasilkan bertujuan
untuk:
 memberikan gambaran mengenai pencapaian hasil
pembangunan di masing-masing kecamatan;
 memberikan

pedoman

penyusunan

perencanaan

pembangunan;
 sebagai
program

pedoman
dan

masyarakat
penanganan

untuk

kegiatan

dalam

mengambil

akselerasi

kesejahteraan

penanggulangan

bencana,

kebijakan

peningkatan

kemiskinan,
ekonomi

masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana,
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memanfaatkan sumber daya dan teknologi tepat guna
serta pengembangan sosial budaya masyarakat.
4) Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa
Anggaran

untuk

Rp1.053.631.000,00

program
dan

ini

adalah

terealisasi

sebesar
sebesar

Rp862.310.390,00 atau 82%. Pada tahun 2017 program ini
dilaksanakan melalui kegiatan:
a) Pendampingan Manajemen Pemerintahan Desa
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan
kapasitas

aparatur

pemerintah

desa

agar

mampu

menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Hal ini
sangat relevan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa dan ditindaklanjuti dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014. Bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka secara
umum pengaturan mengenai desa mengalami perubahan
yang sangat besar. Aturan-aturan tersebut di atas menjadi
pedoman bagi pemerintah desa dalam menjalankan roda
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Untuk tahun 2017 kegiatan pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah
desa dilaksanakan sebagai berikut:
 Angkatan I diikuti oleh 26 carik baru.
 Angkatan II diikuti oleh 32 Kasie dan Kaur.
 Angkatan III diikuti oleh 32 Kasie dan Kaur.
 Angkatan IV diikuti oleh 30 dukuh.
 Angkatan V diikuti oleh 28 dukuh.
 Angkatan VI diikuti oleh 26 dukuh.
Adapun materi yang disampaikan adalah:
 Kebijakan pemerintah daerah tentang desa;
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 Penyusunan produk hukum desa;
 Kelembagaan desa dan Tupoksi pamong desa;
 Pengawasan/pembinaan pemerintahan desa;
 Koordinasi dan pembentukan tim kerja sama;
 Komunikasi efektif dan berpikir kreatif;
 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
b) Pengisian Lowongan Lurah dan Pamong Desa
Kegiatan

ini

dimaksudkan

untuk

mengisi

kekosongan jabatan lurah dan pamong desa yang selalu
ada

setiap

tahun,

karena

habis

masa

jabatan,

mengundurkan diri maupun meninggal dunia. Pada tahun
2017 ini telah dilaksanakan pengisian lowongan jabatan
sejumlah 53 lowongan, dengan rincian sebagai berikut:
 Carik sebanyak enam orang;
 Kepala seksi pemerintahan sebanyak tiga orang;
 Kepala seksi kesejahteraan rakyat sebanyak dua
orang;
 Kepala seksi pelayanan sebanyak tiga orang;
 Kepala urusan keuangan sebanyak dua orang;
 Kepala urusan tata usaha dan umum sebanyak tiga
orang;
 Kepala urusan perencanaan sebanyak empat orang;
 Dukuh sebanyak 30 orang.
c) Pemberdayaan Lembaga Desa
Kegiatan

ini

merupakan

kegiatan

rutin

yang

dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa. Kegiatan
ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi kepada
anggota LKD di 75 desa. Diharapkan setelah pelaksanaan
kegiatan, anggota LKD bisa meningkatkan pengetahuan
dan kemampuannya dalam menjalankan tugas, baik yang
menyangkut tugas pokok fungsinya maupun peran LKD
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sebagai lembaga yang menjadi mitra pemerintah desa
dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan,
dan kemasyarakatan di desa. Pada tahun 2017 ini
kegiatan pemberdayaan lembaga desa diikuti oleh:
 Ketua BPD: 75 orang;
 Wakil Ketua BPD: 75 orang;
 Sekretaris BPD: 75 orang;
 Ketua LPMD: 75 orang;
 Ketua RT: 150 orang;
 Ketua PKK: 75 orang;
 Ketua Karang Taruna: 75 orang;
 Tokoh masyarakat: 75 orang;
 Kasie Pemerintahan: 75 orang.
Adapun materi yang disampaikan antara lain:
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 Pengawasan;
 Siklus penganggaran pemerintah desa;
 Kepemimpinan efektif;
 Motivasi dan komunikasi;
 Kelembagaan desa.
d) Penyusunan Regulasi tentang Pemerintah Desa
Kegiatan

ini

merupakan

kegiatan

yang

dilaksanakan untuk menyusun draft Perda kelembagaan
desa. Penyusunan Perda kelembagaan desa merupakan
amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014.
Sebagai persiapan untuk melaksanakan ketentuan
dalam UU dan PP tersebut di atas maka telah disiapkan
peraturan

daerah

yang

dianggap
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berkaitan

dengan

pelaksanaan

pemerintahan

desa.

Adapun penyusunan Perda pada tahun 2017 merupakan
kelanjutan dari penyusunan Perda pada tahun 2016.
Peraturan daerah tersebut adalah:
 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang
Tatacara

Pemilihan,

Pengangkatan,

dan

Pemberhentian Lurah Desa.
 Draft Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pamong Desa.
 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Badan Permusyawaratan Desa.
e) Update Data Monografi Desa
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghimpun data
yang berkaitan dengan seluruh potensi yang ada di desa.
Adapun data tersebut antara lain mencakup: data wilayah,
data

kependudukan,

data

mata

pencaharian,

data

pamong desa, data lembaga kemasyarakatan desa, data
potensi ekonomi, dan lain-lain. Data tersebut sangat
penting dimiliki oleh pemerintah desa sebagai dasar untuk
mengambil kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan
program dan kegiatan, sekaligus juga untuk mengukur
perkembangan yang terjadi di masing-masing desa. Pada
tahun 2017 ini kegiatan updating data monografi desa
dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi
kepada seluruh pemerintah desa. Produk dari kegiatan ini
adalah data monografi desa yang selalu terbaharukan
setiap tahun.
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f)

Evaluasi Pelayanan Pemerintah Desa
Dasar

dari

pelaksanaan

kegiatan

ini

adalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017
tentang Standar Pelayanan Minimal di Desa. Maksud dan
tujuan

dari

kegiatan

ini

adalah

untuk

memantau

pelaksanaan pelayanan di desa. Beberapa hal yang perlu
dimiliki oleh pemerintah desa berkaitan dengan pelayanan
antara lain: petugas yang bertanggungjawab dalam hal
pelayanan, sarana dan prasarana yang memadai dalam
hal ini adalah gedung/kantor yang khusus untuk kegiatan
pelayanan, komputer, AC, ruang tunggu, dan sebagainya.
Hal yang paling penting berkaitan dengan pelayanan
adalah adanya Standar Operating Prosedur (SOP) dan
leaflet atau brosur berkaitan dengan syarat–syarat
pelayanan.

Pada

tahun

2017

telah

dilaksanakan

monitoring di 75 desa. Dari hasil monitoring dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar pemerintah desa telah
memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan yang
diamanatkan dalam ketentuan peraturan.
g) Pendampingan Administrasi Desa
Kegiatan

ini

dimaksudkan

untuk

memberikan

bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah desa
tentang pelaksanaan dan pengelolaan administrasi desa,
yang merupakan standar dalam pelaksanaan birokrasi di
pemerintah desa. Bahwa dengan semakin kompleksnya
permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan
juga tuntutan perkembangan jaman, maka administrasi
desa semakin maju, variatif/beragam dan semakin
kompleks. Oleh karenanya dalam pelaksanaan dan
pengelolaan

administrasi

desa

diperlukan

aparatur

pemerintah desa yang semakin teliti, cermat, dan sebisa
mungkin meminimalisasi kesalahan. Pada tahun 2017 ini
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bimbingan teknis administrasi desa dilaksanakan untuk 75
desa se-Kabupaten Bantul, dan masing masing desa
peserta terdiri dari empat orang.
h) Monev dan Pelaporan Sistem Informasi Desa
Kegiatan ini merupakan kegiatan monitoring atas
pelaksanaan

Sistem

Informasi

Desa

(SID)

yang

merupakan aplikasi yang diciptakan untuk mengakomodir
seluruh data yang berkaitan dengan kelembagaan desa
maupun

masyarakat

desa.

Sistem

ini

mempunyai

cakupan yang sangat luas. Diharapkan dengan SID ini
pemerintah desa mampu memetakan seluruh potensi
yang ada di desa, yang berguna untuk bahan kajian dan
evaluasi dalam pengambilan kebijakan di desa. Pada
tahun 2017 ini monitoring SID dilaksanakan di 75 desa seKabupaten Bantul.
i)

Fasilitasi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
Kegiatan

ini

dimaksudkan

untuk

memberikan

fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah desa,
khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa.
Pengelolaan keuangan desa dimaksud adalah dalam hal
persiapan dokumen keuangan desa dalam hal ini adalah
RAPBDes dan APBDes. Bahwa sejak tahun 2015
penyusunan

APBDes

sudah

menggunakan

aplikasi

Siskeudes. Aplikasi ini dibuat oleh BPKP RI yang
sekaligus

sebagai

pengoperasian

pendamping
aplikasi

desa

Siskeudes.

dalam

hal

Kegiatan

pendampingan tersebut secara periodik dilaksanakan dan
dititikberatkan kepada para penanggungjawab pengelola
keuangan desa, dalam hal ini adalah lurah, carik, kepala
urusan keuangan, bendahara desa, dan user selaku
operator Siskeudes.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir TA 2017 Kabupaten Bantul

IV-526

Pemerintah Kabupaten Bantul

j)

Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi desa
dalam hal pencairan dana-dana dari Pemerintah Pusat.
Adapun dana-dana dimaksud adalah dana desa, alokasi
dana desa, penyisihan pajak PBB dan retribusi dan
bantuan keuangan lainnya. Fasilitasi dimaksud adalah
melakukan verifikasi dokumen permohonan pencairan
dan untuk selanjutnya diteruskan ke BKAD Kabupaten
Bantul, untuk selanjutnya dana ditransfer dari RKUD ke
RKUDes.

5) Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah
Program

pengembangan

kebijakan

perekonomian

daerah menyerap anggaran sejumlah Rp902.486.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp885.416.075,00 sehingga tercapai
98,1% dari target anggaran. Program ini memiliki sembilan
kegiatan sebagai berikut:
a) Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Penyelenggaraan

workshop

pengembangan

ekonomi masyarakat dilaksanakan di Gedung Induk Lt. 3
Komplek Parasamya sebanyak tiga kali yaitu:
(1) Workshop

pemanfaatan

SIKP

dalam

rangka

mendukung program KUR di Kabupaten Bantul,
dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2017 bertempat di
Gedung Induk Parasamya Kabupaten Bantul diikuti
oleh 50 peserta.
(2) Workshop

kemitraan UMKM, dilaksanakan pada

tanggal 12 September 2017 bertempat di Gedung
Induk Parasamya Kabupaten Bantul diikuti oleh 50
peserta.
(3) Workshop pengembangan koperasi di Kabupaten

Bantul, dilaksanakan pada tanggal 23 November 2017
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bertempat di Gedung Induk Parasamya Kabupaten
Bantul diikuti oleh 50 peserta.
b) Kajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Kajian

yang

dilaksanakan

adalah

kajian

pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Bantul
dengan tujuan mencari potensi unggulan/produktif bidang
ekonomi yang meliputi sektor pertanian, peternakan,
perkebunan, dan perikanan sektor perdagangan, sektor
industri, dan UKM serta sektor pariwisata.
Dokumen

yang

dihasilkan

adalah

laporan

pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir hasil
kajian.
c) Monitoring dan evaluasi Ekonomi Masyarakat
Monitoring dan evaluasi ekonomi masyarakat
merupakan kegiatan mengevaluasi kebijakan pemerintah
terkait 12 sektor yang menjadi fasilitasi dari Bagian
Administrasi Perekonomian yaitu bidang koperasi, usaha
kecil menengah, perindustrian, energi, sumber daya alam,
perdagangan, penanaman modal, pelayanan terpadu,
pariwisata, pertanian, pangan, kelautan, dan perikanan.
Monev yang dilaksanakan adalah monev ekonomi
masyarakat sebanyak empat kali, Monev KUR sebanyak
empat kali, dan Monev lobby show room sebanyak empat
kali. Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat muncul
rumusan sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah
bidang perekonomian.
d) Kajian Pengembangan Sarana Perekonomian Rakyat
Kajian yang dilaksanakan adalah penyusunan
potensi pengembangan Sarpras ekonomi masyarakat dan
kajian

pengembangan

ekonomi masyarakat
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tujuan

mencari

potensi

unggulan/produktif

bidang

ekonomi beserta sarana dan prasarananya. Dokumen
yang dihasilkan adalah laporan pendahuluan, laporan
antara dan laporan akhir hasil kajian.
e) Pengembangan Sarana Perekonomian Rakyat
Penyelenggaraan

dilaksanakan

workshop

di

Gedung Induk Lt. 3 Komplek Parasamya sebanyak tiga
kali yaitu:
(1) Workshop kebijakan Sarpras ekonomi dengan tema

“melalui pemasaran online, UKM Bantul maju”,
dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2017 bertempat di
Gedung Induk Parasamya Kabupaten Bantul, diikuti
oleh 50 peserta.
(2) Workshop kebijakan Sarpras ekonomi dengan tema

“revitalisasi pasar rakyat guna peningkatan daya
saing”, dilaksanakan pada tanggal 27 September
2017

bertempat

di

Gedung

Induk

Parasamya

Kabupaten Bantul, diikuti oleh 50 peserta.
(3) Workshop kebijakan Sarpras ekonomi dengan tema

“pengembangan

desa

wisata

kawasan

pantai

selatan”, dilaksanakan pada tanggal 28 November
2017

bertempat

di

Gedung

Induk

Parasamya

Kabupaten Bantul, diikuti oleh 50 peserta.
f)

Monitoring dan Evaluasi Sarana Perekonomian Rakyat
Monitoring dan evaluasi sarana perekonomian
rakyat merupakan kegiatan mengevaluasi kebijakan
pemerintah bidang Sarpras terkait 12 sektor yang menjadi
fasilitasi dari Bagian Administrasi Perekonomian yaitu
bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian,
energi, sumber daya alam, perdagangan, penanaman
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modal, pelayanan terpadu, pariwisata, pertanian, pangan,
kelautan, dan perikanan.
Monev

yang

pemanfaatan

ruang

dilaksanakan
dan

adalah

kawasan

Monev
Dari

mangrove.

kegiatan tersebut diharapkan dapat muncul rumusan
sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah bidang
sarana perekonomian.
g) Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah
Penyelenggaraan

dilaksanakan

workshop

di

Gedung Induk Lt. 3 Komplek Parasamya sebanyak tiga
kali, yaitu:
(1) Workshop LKM dengan tema “penguatan lembaga

keuangan mikro”, dilaksanakan pada tanggal 14 Juni
2017

bertempat

di

Gedung

Induk

Parasamya

Kabupaten Bantul, diikuti oleh 50 peserta.
(2) Workshop

BUKP

dengan

tema

“membangun

karakteristik SDM”, dilaksanakan pada tanggal 7
September

2017,

bertempat

di

Gedung

Induk

Parasamya Kabupaten Bantul, diikuti oleh 50 peserta.
h) Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah
Kajian

yang

dilaksanakan

adalah

kajian

pengembangan potensi lembaga keuangan daerah (BPR
Syariah) tujuan survei kelayakan pendirian BPR Syariah
di wilayah Kabupaten Bantul. Dokumen yang dihasilkan
adalah laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan
akhir hasil kajian.
i)

Monitoring dan Evaluasi Lembaga Ekonomi Daerah
Monitoring dan evaluasi lembaga ekonomi daerah
merupakan kegiatan mengevaluasi kebijakan pemerintah
terkait BUMD dan LKM di Kabupaten Bantul. Monev yang
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dilaksanakan adalah Monev BUMD sebanyakempat kali,
Monev BUKP sebanyak empat kali, dan Monev LKM
sebanyak empat kali. Dari kegiatan tersebut diharapkan
dapat muncul rumusan sebagai bahan penyusunan
kebijakan daerah bidang BUMD dan LKM.
6) Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan
Program

peningkatan

kualitas

kehumasan

dan

keprotokolan ini terdiri dari:
a) Penerimaan Kunjungan Kerja
Untuk kegiatan kunjungan ini didukung dengan
anggaran sejumlah Rp42.900.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp41.640.000,00. Tujuan kegiatan ini adalah
terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja sehingga
diharapkan hasil yang dicapai Pemerintah Kabupaten
Bantul adalah citra atau nama baik Kabupaten Bantul
yang semakin baik dan tersohor di provinsi atau
kabupaten/kota lain karena beberapa prestasi Kabupaten
Bantul bisa menjadi inspirasi bagi Kabupaten/Kota
lainnya.
Selain itu dengan semakin banyaknya kunjungan
kerja di Kabupaten Bantul, maka Bantul akan semakin
dikenal seluruh penjuru seluruh Indonesia sehingga dapat
menjadi salah satu tujuan wisata di DIY dan secara
paralel akan mengangkat sektor perdagangan dan
perekonomian masyarakat. Dengan kata lain kunjungan
kerja ini dapat mempromosikan objek wisata Kabupaten
Bantul.
b) Kegiatan Pendampingan Ketugasan Bupati Dan Wakil
Bupati
Kegiatan

ini

menghasilkan

keluaran

berupa

tersedianya tenaga kontrak sebanyak dua personil, alat
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tulis kantor, cetak dan penggandaan. Kegiatan tersebut
diharapkan memperlancar kegiatan Bupati dan Wakil
Bupati. Mengingat kegiatan Bupati dan Wakil Bupati
sangat padat dan pelaksanaannya bisa di luar jam dinas.
Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya tenaga
kontrak kegiatan tersebut dapat berjalan lancar. Dana
yang tersedia untuk mendukung kegiatan ini disediakan
sejumlah Rp47.547.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp43.447.000,00.
c) Peningkatan Kemampuan keprotokolan
Kegiatan Kemampuan Keprotokolan ini didukung
anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi
Rp50.000.000,00

terserap

keseluruhan

atau

100%.

Kegiatan ini diimplementasikan dengan satu kegiatan
untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang handal
dalam bidang keprotokolan melalui kegiatan sosialisasi
undang-undang keprotokolan.
Tujuan

dari

kegiatan

ini

untuk

memberikan

wawasan serta ilmu tentang public speaking, kepribadian,
serta motivasi diri untuk dapat tampil di hadapan umum.
Sasaran kegiatan ini adalah pamong desa, PKK desa,
dan karang taruna.
d) Upacara Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Bantul
Kegiatan
Rp273.303.000,00
Rp265.279.000,00.

ini

dianggarkan

dengan
Hasil

sebesar

realisasi

dari

kegiatan

sejumlah
ini

adalah

terlaksananya upacara peringatan hari besar nasional
yaitu hari otonomi daerah, hari pendidikan nasional, hari
kebangkitan

nasional,

hari

kemerdekaan

RI,

hari

kesaktian Pancasila, hari sumpah pemuda, hari pahlawan,
dan hari jadi ke-186 Kabupaten Bantul. Sementara untuk
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memeriahkan peringatan hari jadi Bantul dilaksanakan
kegiatan ziarah, bakti sosial, lomba bergodo kecamatan
se-Kabupaten Bantul, pengadaan pakaian PDU sebanyak
27 stel, dan silaturahmi ke mantan Bupati Bantul.
Di samping kegiatan tersebut di

atas yang

didukung oleh program ini adalah pelaksanaan Open
House Bupati dan Syawalan Gubernur di Kabupaten
Bantul. Open House Bupati diselenggarakan pada tanggal
tanggal 28 Juni 2017 di Rumah Dinas Bupati dan Wakil
Bupati Bantul. Tujuan pengadaan PDU adalah untuk
mendukung performance personil protokol yang sering
dituntut tampil prima dalam berbagai kegiatan resmi
ditingkat Kabupaten maupun Provinsi.
Kegiatan resmi tersebut seperti pelantikan pejabat
dan upacara peringatan hari besar nasional. Syawalan
Gubernur dilaksanakan di Pendopo Parasamya pada
tanggal 10 Juli 2017.
e) Pengelolaan Informasi Media Masa
Kegiatan informasi media massa meliputi biaya
transportasi dan akomodasi peliputan, dokumentasi dan
publikasi. Publikasi terdiri dari pembuatan artikel Bupati
Menyapa Publikasi Punggawa Informasi.
Untuk tahun 2017 Bagian Humas dan Protokol
melaksanakan dua kali jumpa pers yaitu menjelang Hari
Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal dan Tahun Baru.
Peliputan telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara
lain:

apresiasi

pajak Kabupaten

Bantul,

monitoring

ketersediaan harga pokok menjelang hari Natal, MTQ,
kunjungan tamu delegasi negara Filipina, syawalan
Gubernur, Hari Jadi Kabupaten Bantul, dan HUT RI.
Kegiatan

Punggawa

Bupati

ditulis

untuk

menyampaikan informasi/program dan kegiatan secara
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lebih

luas.

Sedangkan

Bupati

menyapa

untuk

menyampaikan program dan kegiatan Bupati fokus dalam
satu minggu. Kedua kegiatan ini dilaksanakan dan bekerja
sama dengan media surat kabar. Kegiatan disediakan
anggaran sejumlah Rp161.300.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp147.206.450,00.
7) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Program ini terdiri tiga kegiatan yaitu: pengadaan
barang

dan

jasa

pemerintah;

pelaksanaan

layanan

pengadaan secara elektronik, dan identifikasi dan pelaporan
kebutuhan barang dan jasa. Uraian masing-masing kegi
tersebut adalah sebagai berikut:
a) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah
menggunakan dana sebesar Rp684.708.000,00 dengan
realisasi

sebesar

Rp648.484.228,00

atau

94,70%.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pengadaan
barang dan jasa, sehingga proses pengadaan barang dan
jasa dapat terlaksana dengan efektif, efisien, transparan,
dan

akuntabel.

Target

dari

fasilitasi

pengadaan

menggunakan mekanisme lelang/seleksi sebanyak 200
paket, terealisasi sebanyak 271 paket, dengan nilai
kontrak sebesar Rp262.689.481.000,00.
Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

pengelola

pengadaan barang dan jasa perlu ditingkatkan keahlian
dan kemampuan teknisnya, maka dilakukan Bimbingan
Teknis (Bimtek) pengadaan barang/jasa bagi 35 orang,
Forum Komunikasi (Forkom) unit layanan pengadaan dan
layanan pengadaan secara elektronik lingkup DIY, dan
FGD pengadaan barang dan jasa.
Selain

peningkatan

SDM,

untuk

menunjang

kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
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perlu dibangun sistem informasi yaitu dengan dibangun
Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang dan
Jasa (SIMDAN), dan pengadaan sarana pendukung ruang
rapat berupa belanja sound system dan toilet.
b) Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Kegiatan pelaksanaan layanan pengadaan secara
elektronik dengan anggaran sebesar Rp63.460.000,00
terealisasi sebesar Rp63.460.000,00 atau 100%. Dalam
rangka

meningkatkan

layanan

pengadaan

secara

elektronik diadakan sosialisasi SPSE Versi 4 bagi
penyedia barang dan jasa dan pelatihan bagi Pejabat
Pengadaan (PP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
yang

akan

melaksanakan

pengadaan

melalui

e-

purchasing.
c) Identifikasi dan Pelaporan Kebutuhan Barang dan Jasa
Kegiatan identifikasi kebutuhan barang dan jasa
menggunakan
terealisasi

anggaran

sebesar

sebesar

Rp22.112.500,00,

Rp21.587.500,00

atau

sebesar

97,62%. Kegiatan ini merupakan langkah pertama dalam
rangkaian prosedur perencanaan umum pengadaan
barang dan jasa sebelum diumumkannya Rencana Umum
Pengadaan (RUP) seluruh OPD.
8) Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah
a) Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan
Aparatur Negara
Kegiatan penyusunan dan evaluasi kebijakan
pendayagunaan aparatur negara dilaksanakan untuk
melakukan pengkajian dan evaluasi kebijakan yang terkait
dengan upaya peningkatan kinerja aparatur negara.
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Anggaran untuk mendukung kegiatan ini adalah
sebesar

Rp46.184.000,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp46.184.000,00 (100%).
Kegiatan ini dilaksanakan melalui berbagai sub
kegiatan, antara lain:
(1) Mengikuti kegiatan forum komunikasi pendayagunaan

aparatur negara di daerah yang diselenggarakan oleh
Biro Organisasi Setda Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

dan

seluruh

kabupaten

di

Daerah

Istimewa Yogyakarta secara bergantian.
(2) Melakukan

workshop

pendayagunaan

aparatur

negara di internal Pemerintah Kabupaten Bantul.
(3) Melakukan rapat dan menyelenggarakan Focused

Group Discussion (FGD) dalam rangka evaluasi
kebijakan Peraturan Bupati Nomor 163 Tahun 2016
tentang

Pemberian

Tambahan

Penghasilan

Berdasarkan Prestasi Kerja.
Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen
peraturan

bupati

tentang

pemberian

tambahan

penghasilan berdasarkan prestasi kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul.
b) Penyusunan

dan

Evaluasi

Analisa

Beban

Kerja

Organisasi
Kegiatan penyusunan dan evaluasi analisa beban
kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi
formasi jabatan pada organisasi perangkat daerah yang
baru sebagaimana yang sudah tertuang pada Peraturan
Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2016 tentang Formasi
dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul.
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Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar
Rp46,650,700,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp43.210.000,00 (92,6%).
Hasil dari kegiatan ini adalah teridentifikasinya
kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh perangkat
daerah sebagai bahan dalam penyusunan beban kerja di
tahun 2018.
c) Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah
Kabupaten Bantul
Kegiatan penyusunan dan evaluasi analisa jabatan
pemerintah juga dilakukan dalam rangka melakukan
evaluasi Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2016
tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul.
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar
Rp51.677.600,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp50.355.100,00 (97,4%).
Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya bahan
evaluasi atas Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2016
tentang Formasi Jabatan dan Hasil Analisis Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
Berdasarkan hasil evaluasi formasi jabatan di
lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Bantul

terdapat

penambahan formasi pada berbagai jenis jabatan dengan
hasil rekapitulasi sebagaimana disajikan pada Tabel
4.165.
Tabel 4.165
Rekapitulasi Formasi Jabatan
Jumlah Formasi
Jabatan sesuai
Perbub 152 Tahun
2016
16.712 orang

Jumlah Formasi
Jabatan Hasil
Evaluasi

Selisih

16.935 orang

223 orang

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, 2018
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d) Penyediaan Kartu Identitas Pegawai
Pada

tahun

2017

penerbitan

kartu

identitas

diperuntukkan bagi seluruh pegawai berkenaan dengan
perubahan kelembagaan secara total di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul, maupun mengganti kartu
identitas pegawai yang rusak dan hilang. Pagu anggaran
kegiatan

ini

sebesar

Rp93.200.000,00

terealisasi

Rp92.851.250,00 (99,6%) dan didukung dengan SDM
sebanyak empat orang. Kartu identitas pegawai yang
dicetak pada tahun 2017 sebanyak 8.115 buah dan telah
didistribusikan kepada masing-masing pegawai.
Kartu identitas pegawai ini wajib dikenakan oleh
PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam
melaksanakan tugas. Dengan demikian PNS akan
menjadi lebih bertanggungjawab dengan apa yang
dilakukannya

dalam

rangka

memberikan

pelayanan

kepada masyarakat.
9) Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan
Program

peningkatan

kapasitas

dan

kualitas

kelembagaan dilaksanakan melalui kegiatan:
a) Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja
Dengan

dikeluarkannya

Peraturan

Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai
pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007, maka SOTK di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul telah diubah menyesuaikan dengan regulasi yang
baru tersebut. Namun demikian perlu dilakukan evaluasi
dari pelaksanaan kebijakan yang baru tersebut.
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar
Rp55.762.500,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp45.747.800,00 (82%).
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Hasil
dokumen

dari

kegiatan

inventarisasi

ini

adalah

permalasahan

tersusunnya
kelembagaan

perangkat daerah yang secara umum hasilnya adalah
sebagai berikut:
(1) Beban kerja di beberapa dinas/badan terlalu besar

dengan struktur kelembagaan yang ada saat ini dan
mengajukan peningkatan dari tipe B menjadi tipe A
(Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan,
Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dan BPBD)
(2) Beban kerja di beberapa sub bagian dan UPT dinas

terlalu besar dengan struktur kelembagaan yang ada
saat ini (Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas
Lingkungan Hidup, BKPP).
(3) Pembatasan kewenangan yang belum jelas terkait

pengelolaan data pembangunan (Bidang Dalitbang
Bappeda) dengan Dinas Kominfo.
b) Sistem Pengukuran Kinerja
Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi Pemerintah
yang selanjutnya disingkat SPeKOP adalah alat ukur
kinerja

organisasi

untuk

mengukur

tingkat

kinerja

organisasi.
Tujuan pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi
pemerintah adalah:
(1) mengidentifikasikan

permasalahan

yang

muncul

dalam penyelenggaraan kinerja organisasi satuan
kerja perangkat daerah/unit kerja;
(2) merumuskan

penyelesaian

permasalahan

dalam

penyelenggaraan kinerja organisasi satuan kerja
perangkat daerah/unit kerja;
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(3) menyusun bahan kebijakan dalam rangka perbaikan

tingkat kinerja organisasi satuan kerja perangkat
daerah/unit kerja; dan
(4) memonitor

dan

mengevaluasi

tingkat

kinerja

organisasi satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar
Rp59.342.000,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp28.257.200,00 (47,6%). Penyerapan anggaran yang
kecil ini dikarenakan pelaksanaan workshop mundur dan
mendekati akhir tahun akibat menunggu APBD perubahan
sehingga mata anggaran untuk honorarium narasumber
tingkat nasional tidak dapat direalisasikan.
Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya
workshop

penyusunan

sistem

pengukuran

kinerja

organisasi pemerintah serta tersusunnya hasil sementara
nilai sistem pengukuran kinerja organisasi pemerintah.
c) Penyusunan Rincian Tugas
Kegiatan penyusunan rincian tugas ini dilakukan
untuk melakukan evaluasi rincian tugas yang sudah
disusun sesuai dengan peraturan bupati pada masingmasing perangkat daerah.
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar
Rp30.850.000,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp28.362.000,00 (91,9%). Hasil dari kegiatan ini adalah
dokumen hasil inventarisasi permasalahan tentang rincian
tugas unit kerja di seluruh perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul. Adapun hasil inventarisasi
permasalahan Tupoksi tahun 2017 adalah sebagai
berikut:
(1) Perumusan uraian tugas antar bidang/seksi/subag

yang belum jelas sehingga terjadi multiinterpretasi
dan overlapping ketugasan.
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 Bappeda: Subbid Perencanaan Sektoral dengan
yang ada di bidang Ekosarpras dan bidang
Pemsosbud.

Subbid

Perencanaan

Wilayah

dengan Subbid pada Bidang Tata Ruang dan
Pengembangan Wilayah.
 Dinas Perdagangan: Seksi Sarana dan Prasarana
terdapat di dua bidang yaitu Bidang Sarana
Prasarana Distribusi Perdagangan dan Bidang
Pengembangan Pasar.
 DPPKBPMD: Bidang Pengendalian Penduduk
dan Bidang Keluarga Berencana.
 DKUKMP: Tupoksi masih umum dan belum ada
penjabaran
(2) Ketidaksesuaian

antara fungsi dan tugas yang

dijalankan.
 DLH:

Fungsi

IKLH

yang

ada

di

Seksi

Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan .
Peninjauan kembali pada fungsi yang terkait
dengan MHA karena kenyataannya di Kab. Bantul
tidak ada MHA.
 Dinas Perdagangan: Fungsi seksi tidak ada
penjabaran di fungsi bidang.
 DPUPKP:

Kepala

seksi

yang

seharusnya

mengampu IUJK justru melaksanakan tugas IMB.
(3) Ketidaksesuaian Tupoksi dengan peraturan teknis

yang mengaturnya.
 BKAD: Sesuai Permendagri Nomor 5 Tahun 2017
harusnya

terdapat

pengelolaan

kas

Perbendaharaan,

fungsi

pengkoordinasian

daerah
namun

pada

pada

Bidang

kenyataannya

hanya terdiri dari Subbid Belanja Gaji dan Non
Gaji.
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 DPMPT: fungsi penyelenggaraan PTSP belum
sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun
2016.
 Dinkes: perbendaan nomenklatur seksi di Dinkes
dengan nomenklatur di Permenkes.
(4) Duplikasi Tupoksi di antara bidang atau OPD

 Pengawasan

LPG

3

Kg

antara

Dinas

Perdagangan dengan Dinas KUKMP;


Penerbitan izin prinsip yang melibatkan OPD lain
(antara Dinas Perdagangan, Dinkes, dan Dinas
Pariwisata);

 Terdapat

Tupoksi

pada

seksi

Pemanfaatan

Pertanahan di Dipertaru yang hampir sama
dengan BPN;
 Bidang Pengendalian Penduduk dan Bidang
Keluarga Berencana Tupoksinya hampir sama.
10) Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi
Pemerintah
Program ini meliputi beberapa kegiatan sebagai
berikut:
a) Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi
Unit Pelayanan Publik
Salah satu tolok ukur tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) adalah pelayanan publik
yang berkualitas, yang merupakan fungsi dan tugas pokok
aparatur negara sebagai abdinegara dan abdimasyarakat
dan tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan kepada
masyarakat.
Kegiatan

ini

didukung

anggaran

sebesar

Rp42.109.000,00 terealisasi Rp39.226.900,00 (93,1%).
Pada tahun 2017 ini penyusunan Indeks Pengaduan
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Masyarakat (IPM) dilaksanakan melalui fasilitasi dan
bimbingan teknis bagi dua Puskesmas yaitu Puskesmas
Jetis I dan Puskesmas Jetis II.
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam tiga
tahap kegiatan, yaitu (1) melakukan analisis dengan
berbasis data kuesioner; (2) membuat janji perbaikan
pelayanan oleh unit pelayanan publik; dan (3) menyusun
rekomendasi perbaikan pelayanan kepada OPD yang
terkait.
Melalui kegiatan ini, unit kerja pemberi layanan
telah dapat mengetahui faktor apa saja yang menjadi
keluhan masyarakat dan strategi yang harus dilaksanakan
untuk mengatasi keluhan serta keterlibatan OPD terkait
dalam membantu penanganan keluhan dari masyarakat
tersebut.
b) Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Kegiatan pengukuran kualitas pelayanan kepada
masyarakat

dilaksanakan

untuk

mengetahui

tingkat

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan
oleh pemerintah kabupaten.
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar
Rp36.407.000,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp33.228.000,00 (91,2%).
Kegiatan penyusunan IKM dilaksanakan dengan
melakukan koordinasi penyusunan IKM bagi seluruh OPD
se-Kabupaten Bantul.
Sesuai dengan Keputusan Menteri PAN Nomor
KEP/25/M.PAN/2/2004
Penyusunan

Indeks

tentang
Kepuasan

Pedoman

Umum

Masyarakat

Unit

Pelayanan Instansi Pemerintah, ditetapkan nilai persepsi,
interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan, dan
kinerja unit pelayanan ditampilkan pada Tabel 4.166.
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Tabel 4.166
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu
Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan
Nilai
Nilai Interval
Nilai Interval
Persepsi
IKM
Konversi IKM
1
1.00 – 1,75
25,00 – 43,75
2
1,76 – 2,50
43,76 – 62,50
3
2,51 – 3,25
62,53 – 81,25
4
3,26 – 4,00
81,26 – 100,00
Sumber: Bagian Organisasi, 2018

Mutu
Pelayanan
D
C
B
A

Kinerja Unit
Pelayanan
Tidak Baik
Kurang Baik
Baik
Sangat Baik

Hasil dari kegiatan ini seluruh SKPD layanan telah
menyusun dokumen IKM dengan nilai rata-rata 87,57,
nilai terendah 66,50 dan nilai tertinggi 97,06.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mutu
pelayanan seluruh unit layanan yang ada di Kabupaten
Bantul berada pada interval 81,26-100,00 yaitu memiliki
nilai A dengan kinerja unit pelayanan dalam kategori
sangat baik. Perkembangan nilai IKM Kabupaten Bantul
dalam lima tahun terakhir dapat dilihat dalam Grafik 4.4.
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Grafik 4.4
Perkembangan Nilai IKM

c) Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)
Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pencapaian

SPM

dilaksanakan

dengan
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monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan indikatorindikator yang ada pada setiap SPM masing-masing
urusan serta pengintegrasian indikator SPM dalam
berbagai dokumen perencanaan.
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar
Rp21.759.000,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp21.266.100,00 (97,7%).
Hasil dari kegiatan ini adalah termonitornya progres
pelaksanaan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul.
d) Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu dan Unit Pelayanan Publik
Kegiatan pedampingan dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan terpadu dan unit pelayanan publik dilakukan
dengan

melaksanakan

monitoring

penyelenggaraan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di
seluruh

kecamatan

se-Kabupaten

Bantul

dan

penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik di
lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Bantul serta
keikutsertaan dalam kompetisi inovasi di tingkat nasional.
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar
Rp212.887.000,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp104.967.625,00 (49,3%). Sisa anggaran ini cukup
besar

dikarenakan

dibatalkannya

rencana

pameran

inovasi di tingkat nasional.
Hasil dari kompetisi inovasi pelayanan publik di
internal Pemerintah Kabupaten Bantul, proposal yang
masuk sebanyak 169 proposal. Dari seluruh jumlah
proposal tersebut dilakukan evaluasi oleh tim inovasi
kabupaten, sehingga didapat 30 inovasi pelayanan terbaik
se-Kabupaten Bantul. Dari 30 inovasi terbaik ini diundang
untuk memaparkan lebih detail terkait inovasi yang sudah
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dilakukan di depan penilai independen yang berasal dari
institusi

pendidikan,

media

masa

dan

lembaga

ombusdman daerah.
Berdasarkan hasil penilaian tersebut terdapat 10
inovasi pelayanan terbaik di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul dengan data sebagaimana disajikan
pada Tabel 4.167.
Tabel 4.167
Daftar 10 Inovasi Pelayanan Terbaik Di Kabupaten Bantul
No.
1
2

NAMA OPD/UNIT KERJA
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

INOVASI
SITUPAT, Siji Entuk Papat
KAPERU, KTP baru bagi Pengantin
Baru

3

Kecamatan Piyungan

Penerbitan IUMK Jemput Bola

4

Kecamatan Bantul

GETARR, Gerakan Tanggap Renovasi
Rumah

5

UPT Puskesmas Kasihan I

KEKEP IBU

6

UPT Puskesmas Jetis I

GELIAT BARONGAN

7

UPT Puskesmas Pleret

KRIPEK PARU, Obat Mujarab
Penanggulangan TBC

8

UPT Puskesmas Bambanglipuro

Paguyuban Tresno Rogo

9

UPT Balai Benih

SIPERKASA (Sistem Penjemuran
Karya Santosa)

10

PDAM

PDAM Bantul Siap Prima

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, 2018

Selanjutnya kesepuluh inovasi terbaik ini diikutkan
dalam kompetisi secara nasional yang dilaksanakan oleh
Kementrian PAN dan RB dengan program SiNOVIK.
e) Pelaksanaan

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi
Kegiatan ini dilaksanakan dengan memfasilitasi
terlaksananya reformasi birokrasi di Kabupaten Bantul
serta mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
dalam rangka implementasi reformasi birokrasi yang
tercantum dalam road map reformasi birokrasi Kabupaten
Bantul. Selain itu juga dilakukan evaluasi Road Map
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Reformasi Birokrasi dikarenakan periode road map yang
ada sudah habis pada tahun ini.
Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya
program-program reformasi birokrasi menuju kepada
perubahan budaya kerja dan pola pikir aparatur dan
birokrasi di Kabupaten Bantul yang lebih baik.
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar
Rp57.002.000,00 dan realisasi sebesar Rp36.843.900,00
atau 64,6% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar
Rp17.827.700,00.
Output dari kegiatan ini adalah dokumen realisasi
pelaksanaan program/roadmap reformasi birokrasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul serta draft
dokumen road map reformasi birokrasi periode 20182022.
f)

Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP)
Kegiatan

penyusunan

SOP

dilakukan melalui

evaluasi dan pendampingan penyusunan SOP bagi
masing-masing OPD se-Kabupaten Bantul.
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar
Rp26.018.000,00 dan realisasi sebesar Rp24.315.000,00
(93,4%).
Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya acuan
bagi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya, sehingga kinerja dan pelayanan kepada
masyarakat dapat berjalan lebih baik.
11) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Jumlah

anggaran

Rp216.350.000,00

yang

pada

program

dilaksanakan

ini

melalui

adalah
kegiatan

penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik. Input
kegiatan adalah dana sebesar Rp216.350.000,00 dengan
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capaian realisasi keuangan sebesar Rp207.289.000,00 atau
serapan anggaran sebesar 95,812%. Output kegiatan ini
adalah

terlaksananya

tahapan

pembangunan

aplikasi

pelayanan perizinan secara online sebagai upaya untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan.
12) Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan
Jumlah anggaran pada program ini adalah sebesar
Rp102.000.000,00
pendampingan

yang

dilaksanakan

pelaksanaan

standar

melalui

kegiatan

manajemen

mutu.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan
perizinan

melalui

manajemen

mutu

tahapan-tahapan
ISO

9001:2015

implementasi
dan

sistem

memperoleh

pengakuan kualitas pelayanan yang dikukuhkan dengan
sertifikat ISO 9001:2015 dari NQA. Pendampingan standar
manajemen mutu ini melibatkan seluruh karyawan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
agar semua mengalami perubahan mindset yang selalu
mengedepankan kepuasan pelanggan. Input untuk kegiatan
ini adalah anggaran sebesar Rp102.000.000,00 dengan
capaian realisasi keuangan sebesar Rp94.974.750,00 atau
serapan anggaran sebesar 93,11%. Output kegiatan ini
adalah terlaksananya pendampingan implementasi standar
manajemen mutu dan memperoleh sertifikat ISO 9001:2015.
Outcome kegiatan ini adalah peningkatan pelayanan prima
dalam

penyelenggaraan

pelayanan

perizinan

dan

non

perizinan.
13) Peningkatan Pengelolaan Perijinan
Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan terdiri dari
11 kegiatan dengan jumlah anggaran pada program ini adalah
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Rp883.145.000,00 dengan rincian anggaran per kegiatan
sebagai berikut:
a) Sosialisasi Pengelolaan Perizinan
Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan
pelayanan perizinan mengenai jenis-jenis izin, prosedur
dan pelayanan perizinan baru, perpanjangan, daftar
ulang, penggantian dan legalisir izin, maupun tentang
perizinan online dan offline. Sosialisasi yang disampaikan
langsung kepada perwakilan perangkat desa, kecamatan,
dan dunia usaha itu juga berisikan materi tentang
pelayanan perizinan, Perda/Perbup baru terkait perizinan
seperti Perda Izin Gangguan dan Perbup Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), dan peraturan-peraturan yang berkaitan
dengan perizinan. Selain itu, sosialisasi juga disampaikan
melalui siaran radio sekali dalam satu bulan. Input
kegiatan ini adalah dana sebesar Rp85.800.000,00
dengan

capaian

Rp84.720.900,00

realisasi
atau

serapan

keuangan
anggaran

sebesar
sebesar

98,74%. Outputnya adalah terselenggaranya sosialisasi
sebanyak 10 kali dengan jumlah peserta sosialisasi
sebanyak 600 orang dan tiga kali siaran radio dalam
setahun. Outcomenya adalah peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap perizinan.
b) Operasional Pelayanan Perizinan
Kegiatan operasional pelayanan perizinan berupa
pengadaan sarana penunjang pelayanan perizinan dan
penyelenggaraan rapat koordinasi baik intern maupun
ekstern untuk meningkatkan pelayanan perizinan. Input
kegiatan ini adalah dana sebesar Rp60.000.000,00
dengan

capaian

Rp59.725.500,00

realisasi
atau

serapan

keuangan
anggaran

sebesar
sebesar

99.543%. Outputnya adalah terselenggaranya pelayanan
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perizinan secara lancar. Outcome kegiatan ini adalah
terciptanya pelayanan prima perizinan.
c) Pendataan dan Penetapan Perizinan
Kegiatan pendataan izin adalah pendataan dan
verifikasi data perizinan dari permohonan izin yang terdiri
dari pengecekan dan pendataan persyaratan administrasi
perizinan,

penjadwalan

pembuatan

berita

dan

acara

survei/verifikasi
tinjauan

lokasi,

lapangan

dan

rekomendasi teknis atas temuan lapangan, serta tindak
lanjut proses permohonan izin. Catatan hasil tinjauan
lapangan menjadi bahan diskusi antara tim teknis
lapangan dengan tim di bidang pendataan dan penetapan
untuk mencari jalan keluar atas catatan lapangan. Tindak
lanjut dari pendataan izin adalah penetapan izin, yaitu
permohonan izin diterima atau ditolak berdasarkan berita
acara tinjauan lapangan. Input dari kegiatan ini adalah
penggunaan
dengan

anggaran

capaian

Rp109.295.100,00

sebesar

realisasi
atau

serapan

Rp111.425.000,00

keuangan

sebesar

anggaran

sebesar

93,95%. Outputnya adalah terlaksananya pendataan dan
penetapan izin bagi seluruh permohonan perizinan dan
non perizinan. Outcome kegiatan ini adalah lancarnya
pelayanan perizinan.
d) Penyelesaian pengaduan dan Wasdal Perizinan
Kegiatan penyelesaian pengaduan dilaksanakan
dengan melakukan penanganan/penyelesaian pengaduan
dari masyarakat terkait dengan perizinan dalam bentuk
penerimaan

pengaduan,

pencatatan

pengaduan,

identifikasi permasalahan, penyusunan rencana tindak
lanjut, cek lapangan, rapat koordinasi dan pengkajian,
penyampaian

jawaban.

Sementara
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Pengawasan

dan

Pengendalian

(Wasdal)

perizinan

dilaksanakan dengan melakukan cek lapangan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten
Bantul bersama SKPD terkait untuk memantau kegiatan
yang ada di masyarakat agar sesuai dengan izin yang
telah

dimiliki.

Pengaduan

yang

masuk

ke

Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten
Bantul 100% dapat tertangani namun yang sampai pada
tahap terselesaikan sebesar 90% . Input dari kegiatan ini
adalah penggunaan anggaran sebesar Rp18.826.000,00
dengan

capaian

Rp17.686.000,00
93,95%.

realisasi
atau

serapan
adalah

Outputnya

keuangan

sebesar

anggaran

sebesar

tertanganinya

seluruh

pengaduan dan terselenggaranya Wasdal perizinan.
Outcomenya adalah terciptanya kepatuhan dan kepastian
hukum di bidang perizinan.
e) Pengkajian Perda tentang Perizinan
Sehubungan dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri yang terbaru tentang penyelenggaraan PTSP
Daerah belum terbit, maka pembahasan draft Peraturan
Daerah

PTSP

diundur.

Kegiatan

dialihkan

dengan

pembahasan perubahan Peraturan Bupati 63 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Reklame Media Informasi,
Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Tanda
Daftar Perusahaan dan Peraturan Bupati Nomor 81
Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Secara Online.
Input kegiatan ini adalah dana sebesar Rp56.680.000,00
dengan

capaian

Rp30.862.500,00

realisasi
atau

serapan

keuangan
anggaran

sebesar
sebesar

54,45%. Outputnya adalah tiga Peraturan Bupati dan
outcome dari kegiatan ini adalah kepastian hukum dan
ketenangan berusaha bagi para usahawan.
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f)

Pengelolaan Perizinan On-Line
Dalam rangka menjaga SIM perizinan agar tetap
berfungsi sebagai alat bantu dan alat pemantau prosedur
pelayanan perizinan serta alat penyimpanan arsip secara
sekaligus

softcopy

sebagai

alat

informasi

kepada

costumer maka perlu dilakukan pemeliharaan rutin. Selain
pemeliharaan rutin juga perlu perubahan menyesuaikan
dengan perubahan peraturan terkait perizinan. Untuk itu
diadakan kegiatan pengelolaan perizinan online. Input
kegiatan ini adalah dana sebesar Rp245.000.000,00
dengan

capaian

Rp235.358.650,00

realisasi
atau

keuangan

serapan

sebesar

anggaran

sebesar

96.065%. Output kegiatan ini adalah terselenggaranya
pelayanan

perizinan

sesuai

Standar

Operasional

Prosedur (SOP) dengan baik dan lancar. Outcome
kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan
perizinan.
g) Survei Kepuasan Masyararakat
Survei

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati
Bantul

Nomor

Penyusunan
Pemerintah

65

Indeks

Tahun

2011

Kepuasan

Kabupaten

Bantul.

tentang

Pedoman

Masyarakat
Survey

(IKM)

kepuasan

masyarakat dilakukan dengan menyampaikan kuesioner
kepada responden (dalam hal ini masyarakat pemohon
izin) yang mencakup 14 unsur pelayanan, dan untuk
melengkapi data yang diperoleh dilakukan interview
kepada pemohon guna memperjelas informasi dari
responden, selanjutnya menyusun hasil survey dalam
bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk nilai
IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul pada semester II tahun 2017 adalah
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83,08 dengan kategori sangat baik. Input kegiatan ini
adalah dana sebesar Rp7.900.000,00 dengan capaian
realisasi keuangan sebesar Rp6.008.100,00 atau serapan
anggaran

sebesar

77,06%.

Outputnya

adalah

diketahuinya skor indeks kepuasan masyarakat setiap
enam

bulan

(semester),

dan

outcomenya

adalah

meningkatnya kualitas pelayanan perizinan.
h) Peningkatan Kualitas SDM Customer Service Pelayanan
Perizinan
Kegiatan peningkatan kualitas SDM costumer
service bertujuan untuk mengatasi keterbatasan jumlah
PNS yang bertugas sebagai costumer service di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten
Bantul. Untuk itu, diadakan pembaharuan kontrak SDM
costumer service non PNS sebanyak 10 personil.
Anggaran/input yang digunakan untuk kegiatan ini adalah
sebesar Rp146.620.000,00 dengan capaian realisasi
keuangan

sebesar

Rp141.343.700,00

atau

serapan

anggaran sebesar 96,40%. Output kegiatan ini adalah
terlaksananya pemberdayaan SDM costumer service
sebanyak

10

orang

dan

outcomenya

adalah

meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, dibuktikan
dengan hasil survei indeks kepuasan masyarakat yang
meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017,
sebagaimana disajikan pada Tabel 4.168.
Tabel 4.168
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2014-2017
No.

Tahun

Nilai IKM

1

2014

77,67

2

2015

78,04

3

2016

78,99

4.

2017

83,08

Sumber: DPMPT, 2018
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i)

Penyampaian Informasi Perizinan Melalui Pameran Bantul
Ekspo
Kegiatan

ini

merupakan

keikutsertaan

Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten
Bantul dalam even Bantul Expo yang diselenggarakan
oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten
Bantul memanfaatkan even ini untuk memaparkan materi
pameran, berupa pelayanan pendaftaran permohonan
izin, konsultasi perizinan, penyediaan brosur dan leaflet.
Input

kegiatan

ini

adalah

anggaran

sebesar

Rp28.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan
sebesar

Rp26.580.000,00

sebesar

94,93%.

atau

Outputnya

serapan

adalah

anggaran

terlaksananya

partisipasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kabupaten Bantul dalam Bantul Expo 2017.
Outcomenya

adalah

tersosialisasikannya

informasi

pelayanan perizinan kepada masyarakat secara luas.
j)

Lokakarya Penanganan Pengaduan
Pelaksanaan Lokakarya Penanganan Pengaduan
dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pegawai
dalam pelayanan pengaduan sebagai upaya peningkatan
kualitas penanganan/penyelesaian pengaduan. Lokakarya
menghadirkan narasumber Bupati Bantul dan kalangan
akademisi. Peserta terdiri dari OPD yang terkait dengan
pelayanan perizinan, pemerintah kecamatan dan desa,
masyarakat pengguna pelayanan, dan organisasi non
pemerintah.
Input

kegiatan

ini

adalah

dana

sebesar

Rp75.810.000,00 dengan capaian realisasi keuangan
sebesar

Rp72.410.000,00

atau

serapan

anggaran

sebesar 95,52%. Adapun untuk peserta yang hadir adalah
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80

orang.

Output

terselenggaranya

dari

kegiatan

lokakarya

ini

pengaduan,

adalah

sedangkan

outcomenya adalah meningkatnya kualitas penanganan
pengaduan.
14) Pengelolaan Barang Daerah
Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar
Rp73.020.000,00

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp73.020.000,00 atau 100%. Di dalam program ini hanya ada
satu kegiatan, yaitu verifikasi dan inventarisasi barang milik
daerah. Keluaran dari kegiatan ini adalah terdatanya barang
milik daerah secara lebih akurat dan mutakhir yang membuat
manajemen pengelolaan barang menjadi lebih tertata dengan
baik.
15) Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa

Dan

Aparatur Pengawasan
Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar
Rp75.002.450,00

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp62.504.500,00 atau 78,72%. Di dalam program ini hanya
ada satu kegiatan, yaitu pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan. Keluaran dari kegiatan
ini adalah pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan sebanyak 20 orang. Manfaat dari
kegiatan ini yaitu bahwa profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan semakin meningkat.

5. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
diarahkan pada upaya peningkatan stabilitas ideologi, politik,
ekonomi,

sosial,

budaya,

pertahanan,

dan

keamanan

serta

peningkatan pengetahuan aparatur pemerintah, Ormas, Orpol, LSM,
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dan seluruh komponen masyarakat dalam bidang kesatuan bangsa
dan politik.

a. Program yang Dilaksanakan
Program yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
1) Pengembangan wawasan kebangsaan;
2) Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
3) Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan;
4) Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);
5) Pendidikan politik masyarakat.

b. Program Realisasi Pelaksanaan
1) Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Mengingat

bahwa

dewasa

ini

kecintaan

dan

kebanggaan kepada bangsa dan tanah air Indonesia semakin
memudar, bahkan rasa Nasionalisme dikhawatirkan bisa
lenyap seiring dengan semakin kompleknya kehidupan
berbangsa dan bernegara. Pengaruh globalisasi seperti akibat
kemajuan dalam bidang telekomunikasi, media cetak maupun
elektronik

telah

merubah

tata

kehidupan

masyarakat

Indonesia sehingga wawasan kebangsaan masyarakat dapat
menurun.Pesatnya perkembangan globalisasi tidak hanya
mempengaruhi

kultur

budaya

bangsa,

namun

juga

mempengaruhi wawasan kebangsaan masyarakat yang saat
ini mulai mengalami penurunan. Maka perlu adanya upaya
menamamkan,

menumbuhkembangkan,

dan

memelihara

wawasan kebangsaan masyarakat khususnya di kalangan
generasi muda saat ini. Anggaran dari program ini sebesar
Rp363.075.000,00

dengan

realisasi

Rp351.571.650,00

dengan prosentase (97%).
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Adapun kegiatan dari program ini adalah kegiatan
pendidikan wawasan kebangsaan. Dalam rangka menyikapi
kondisi kebangsaan di masyarakat, maka perlu dilaksanakan
kegiatan kegiatan untuk kembali mengingingatkan dan
memberi pemahaman tentang wawasan kebangsaan. Dasar
pelaksanaan kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan
adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan
Wawasan Kebangsaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah
mengoptimalkan

pengembangan

dan

pelaksanan

nilai

kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran
berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal
Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tabel 4.169
Realisasi Anggaran Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Input
SDM,
anggaran

Output
Rakor,
worshop dan
outbond,
Lomba
upacara,
sarasehan
kebangsaan,
Senam
kebangsaan

Outcome
Peningkatan
nasionalisme

Anggaran (Rp)
363.075.000,00

Realisasi
( Rp)
351.571.650,00

%
97

Sumber: Kantor Kesbangpol, 2018

Keluaran

dari

kegiatan

pendidikan

wawasan

kebangsaan adalah:
a) Rapat koordinasi sebanyak 21 kali
b) Workshop dan outbond pendidikan wawasan kebangsaan
yang dilaksanakan sebanyak lima kali, peserta masingmasing kegiatan 60 orang, dengan kegiatan dapat dilihat
pada Tabel 4.170.
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Tabel 4.170
Kegiatan Workshop Wawasan Kebangsaan
No.
Tempat Pelaksanaan
1.
Goa Cemara
2.
Becici Mangunan
3.
Nangsri Pundong
4.
Putu Bajuri
5.
Kaliurang
Sumber: Kantor Kesbangpol, 2018

Peserta
Partai Politik
Perwakilan Guru PAUDI
Perwakilan IGTK
Perwakilan PKK
ASN

Narasumber
Ka. Kesbangpol, Kodim
Ka. Kesbangpol, Kodim
Ka. Kesbangpol, Kodim
Ka. Kesbangpol, Kodim
Ka. Kesbangpol, Kodim

c) Lomba Upacara
Maksud dilaksanakannya lomba upacara antar
sekolah se-Kabupaten Bantul adalah sebagai upaya
dalam

pemantapan

wawasan

kebangsaan

dan

nasionalisme, sedangkan tujuan yang diharapkan dalam
kegiatan lomba upacara ini adalah untuk membiasakan
hidup

tertib

dan

disiplin;

dan

mempertebal

rasa

kebangsaan dan nasionalisme.
Dasar

pelaksanaan

kegiatan

lomba

upacara

2012

tentang

adalah:
(1) Permendagri

Nomor

71

Tahun

Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
(2) Surat

Edaran

Dirjend

Pendidikan

Dasar

dan

Menengah Nomor 11208/C/U/87, tanggal 31 Oktober
1987 perihal Upacara Bendera.
Hasil dari pelaksanaan lomba upacara adalah
penilaian lomba upacara yang diikuti oleh:
(1)

Tingkat SD

: 17 sekolah

(2)

Tingkat SLTP/MTs : 17 sekolah

(3)

Tingkat SLTA/MA

: 17 sekolah

Hasil kejuaraan dari pelaksanaan lomba upacara
dapat dilihat pada Tabel 4.171.
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Tabel 4.171
Hasil Kejuaraan Lomba Upacara
Juara

Sekolah
Tingkat SD
Juara I
SD N Banyu Urip Dlingo
Juara II
SD N Donotirto Kretek
Juara III
SD N Wuluhadeg Sanden
Juara Harapan I
SD Sriharjo Imogiri
Juara Harapan II
SD Kaligondang Bambanglipura
Juara Harapan III
SD N I Srandakan
Tingkat SLTP/MTs
Juara I
SMP N I Pundong
Juara II
SMP N 3 Pandak
Juara III
SMP Muhammadiyah Imogiri
Juara Harapan I
SMP N 3 Sewon
Juara Harapan II
MTs Dlingo
Juara Harapan III
SMP N 1 Srandakan
Tingkat SLTA/MA
Juara I
MAN 4 Bantul
Juara II
SMA N 1 Pleret
Juara III
SMKN Pundong
Juara Harapan I
SMAN 1 Bambanglipuro
Juara Harapan II
SMA N 1 Srandakan
Juara Harapan III
SMAN 1 Kasihan
Sumber: Kantor Kesbangpol, 2018

Hadiah (Rp)
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
750.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
750.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
750.000,00

d) Sarasehan Kebangsaan
Sarasehan kebangsaan dilaksanakan pada tanggal
15 Juli 2017, bertempat di Aula Balai Desa Tirtomulyo
dengan peserta sebanyak 60 orang dari unsur pamong
desa, PKK, tokoh masyarakat, dan karang taruna dengan
narasumber dari Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul,
Pusat Studi Pancasila UGM, Praktisi/Tokoh Masyarakat
dan KodimBantul.
e) Senam Kebangsaan
Senam kebangsaan dilaksanakan pada tanggal 8
Desember 2017 bertempat di Lapangan Trirenggo Bantul
dengan peserta sebanyak 120 orang.
2) Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Tujuan program ini adalah meningkatkan kerukunan
hidup

antar

meningkatkan

umat

beragama

kewaspadaan

di
dini

Kabupaten

Bantul,

masyarakat

dalam
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menghadapi bencana, dan terdatanya keberadaan orang
asing. Sasaran program ini adalah terwujudnya kerukunan
hidup antar umat beragama serta terwujudnya forum yang
mewadahi suku/etnis yang beragam menuju komitmen
persatuan dan kesatuan nasional di Kabupaten Bantul,
terciptanya masyarakat yang selalu waspada dan siap siaga
dalam menghadapi segala macam bencana, dan tersedianya
data tentang keberadaan orang asing di Kabupaten Bantul.
Hasil

yang

diperoleh

dari

program

ini

adalah

meningkatnya kesadaran dan kerukunan, mencegah konflik
antar

dan/atau

inter

umat

beragama,

mengantisipasi

pengaruh negatif terhadap keberadaan orang asing, dan
meningkatkan

rasa

nasionalis

kebangsaan,

mengasah

kepekaan masyarakat di Bantul terhadap kemungkinan
timbulnya bencana sosial dan ekonomi maupun bencana
yang ditimbulkan karena faktor alam, kemudian mencegah
konflik antar ras/suku.
Program ini dilaksanakan dengan harapan dapat
meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan etnis.
Anggaran

dari

program

ini

sebesar

Rp280.907.500,00

realisasi dari program ini adalah Rp272.357.000,00 atau 97%.
Adapun kegiatan program ini sebagai berikut:
a) Pemberdayaan

Forum

Kerukunan

Umat

Beragama

(FKUB) dan Etnis
Realisasi anggaran kegiatan pemberdayaan fkub
dan etnis dapat dilihat pada Tabel 4.172.
Tabel 4.172
Realisasi Anggaran Kegiatan Pemberdayaan FKUB dan Etnis
Input

Output

Outcome

SDM,
anggaran

Pemberdayaan FKUB,
Forum Pembauran
Kebangsaan,

Peningkatan
kerukunan antar
umat beragama
dan etnis

Anggaran
(Rp)
110.125.000,00

Realisasi
(Rp)
79.341.750,00

%
72

Sumber: Kantor Kesbangpol, 2018

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir TA 2017 Kabupaten Bantul

IV-560

Pemerintah Kabupaten Bantul

Keluaran dari kegiatan ini adalah:
(1) Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB)
Dasar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
forum kerukunan umat beragama adalah Peraturan
Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Beragama
(FKUB)

Kabupaten

Penasehat

Forum

dan

Pembentukan

Kerukunan

Umat

Dewan

Beragama

(FKUB) Kabupaten Bantul. Adapun tugas dan fungsi
dari FKUB adalah:
(a) Melakukan

dialog

dengan

pemuka-pemuka

agama dan tokoh masyarakat;
(b) Menampung aspirasi Ormas keagamaan dan
aspirasi masyarakat;
(c) Menyalurkan aspirasi Ormas keagamaan dari
masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai
bahan kebijakan bupati;
(d) Melakukan

sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan dan kebijakan di bidang keagamaan
yang terkait dengan kerukunan umat beragama
dan pemberdayaan masyarakat; dan
(e) Memberikan

rekomendasi

tertulis

atas

permohonan pendirian tempat ibadat.
Hasil dari kegiatan pemberdayaan FKUB di
Kabupaten Bantul antara lain:
(a) Melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah
Kota dan FKUB Kota Palembang, Sumatera
Selatan;
(b) Rakor rutin FKUB sebanyak 11 kali;
(c) Dialog dengan tokoh agama, tokoh masyarakat di
tingkat kabupaten; dan
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(d) Musyawarah Daerah (Musda) forum kerukunan
umat beragama.
(2) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
Dasar pelaksanaan dari kegiatan ini dalah
Permendagri

Nomor

34

Tahun

2006

tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan
di Daerah. Tujuan dari kegiatan ini antara lain:
(a) Menumbuhkembangkan
pengertian,

saling

keharmonisan,

menghormati,

dan

saling
saling

percaya di antara anggota masyarakat dari
berbagai ras, suku, dan etnis; dan
(b) Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi
vertikal

di

kabupaten

dalam

pembauran

kebangsaan.
Keluaran kegiatan ini berupa:
(a) Rapat koordinasi dilaksanakansebanyak 1 kali;
(b) Rapat kerja dua kali;
(c) Dialog Forum Pembauran Kebangsaan dengan
peserta 50 orang.
(3) Pemantauan Orang Asing (POA)
Dasar
Permendagri

pelaksanaan
Nomor

49

kegiatan
Tahun

ini

adalah

2010

tentang

Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi
Masyarakat Asing di Daerah. Pelaksanaan kegiatan
ini diharapkan mengetahui keberadaan orang asing
yang bekerja di Bantul, serta kemungkinan adanya
penyimpangan

pelanggaran

administrasi..Adapun

tujuan dari kegiatan ini antara lain:
(a) Melaksanakan koordinasi antar instansi terkait
dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan
orang asing dan lembaga asing.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir TA 2017 Kabupaten Bantul

IV-562

Pemerintah Kabupaten Bantul

(b) Melaporkan hasil kegiatan pemantauan orang
asing dan lembaga asing.
Realisasi

anggaran

kegiatan

pemantauan

orang asing tahun 2017, dapat dilihat pada Tabel
4.173.
Tabel 4.173
Realisasi Anggaran Kegiatan Pemantauan Orang Asing
Tahun 2017
Input

Output

Outcome

SDM,
anggaran

Rakor,
Data orang asing di
pemantauan
Bantul
dilapangan,
Forkom
pemantauan
orang asing
Sumber: Kantor Kesbangpol, 2018

Anggaran
(Rp)
8.936.000,00

Realisasi
(Rp)
8.780.000,00

%
98

Keluaran dari kegiatan ini adalah rapat koordinasi
tim sebanyak tiga kali dengan instansi terkait yaitu
Disnakertrans, Kodim, Kemenag, Disdukcapil, dan Polres,
Binda, Pol PP. Hasil dari koordinasi tersebut akan
mendapatkan informasi antara lain:
(1) Keberadaan

orang asing sebagai bahan untuk

pemantauan di lapangan.
(2) Pemantauan

lapangan,

untuk

tahun

2017

pemantauan lapangan dilakukan sekali dengan dibagi
menjadi tiga tim dengan sasaran tempat/perusahaan
yang potensi ada penyimpangan namun setelah
dipantau

di

lapangan

ternyata

tidak

ada

penyimpangan.
(3) Forkom Pemantauan Orang Asing, bertempat di Aula
Koperasi Adil dengan peserta 45 orang dengan
Narasumber dari Kantor Imigrasi I Yogyakarta, Dinas
Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bantul
dan ka Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul.
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3) Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
Latar belakang program ini adalah perlunya data dan
informasi yang lengkap dan terkini yang berkaitan dengan
kondisi

dan

situasi

keamanan/ketentraman

masyarakat.

Informasi/data dapat diperoleh dengan cara kerja intelejen
melalui pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).
Pelaksanaan

program

tersebut

meningkatkan

antisipasi

setiap

dimaksudkan
ancaman,

untuk

tantangan,

hambatanserta gangguan, agar terwujud stabilitas politik,
sosial, pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sasaran dari program ini adalah tersedianya data dan
informasi yang lengkap di bidang politik, sosial, pertahanan
keamanan, dan ketertiban sebagai bahan pertimbangan
pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan. Dengan
dilaksanakan program ini maka potensi gangguan keamanan
dan ketertiban di masyarakat terdeteksi sedini mungkin.
Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar
Rp280.907,500,00
Rp272.357.000,00

realisasi
dengan

anggaran

persentase

sebesar

sebesar

97%.

Sementara itu, kegiatan dari program ini sebagai berikut:
a) Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
Pembinaan

satuan

Keamanan

lingkungan

merupakan kegiatan dengan tujuan untuk mendeteksi
potensi kerawanan di wilayah serta solusi dan saran untuk
mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi. Kegiatan ini
melibatkan semua unsur intelejen daerah dari unsur BIN,
Intel Satpol PP, Intel Lanal TNI, Intel Kodim Bantul, Intel
Polres Bantul, Intel Kejari Bantul, Perwakilan Intel Kodam
IV Diponegoro, dan Intel Lanud Adisucipto (Kominda).
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Realisasi anggaran kegiatan pembinaan satuan
keamanan lingkungan di masyarakat (Kominda) tahun
2017 dapat dilihat pada tabel 4.174.
Tabel 4.174
Realisasi Anggaran Kegiatan Pembinaan Satuan Keamanan
Lingkungan di Masyarakat (Kominda) Tahun 2017
Input
SDM,
anggaran,
kerawanan di
masyarakat

Output

Anggaran
(Rp)
84.065.000,00

Outcome

Rapat rutin,
pemantauan di
lapangan,
workshop

Tim mampu
mendeteksi
situasi dan
kondisi di
wilayah

Realisasi (Rp)

%

77.592.000,00

92

Sumber: Kantor Kesbangpol, 2017

Keluaran

dari

kegiatan

Pembinaan

Satuan

Keamanan Lingkungan di Masyarakat adalah:
(1) Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)

Dasar dari kegiatan ini adalah Permendagri
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen
Daerah (Kominda). Tujuan kegiatan Kominda adalah:
(a) Merencanakan,

mencari,

mengkoordinasikan,

dan

mengumpulkan,
mengkomunikasikan

informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari
berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau
peristiwa

yang

menjadi

ancaman

stabilitas

nasional di daerah.
(b) Memberikan

rekomendasi

sebagai

bahan

pertimbangan bagi bupati mengenai kebijakan
yang

berkaitan

peringatan

dini

dengan
terhadap

deteksi
ancaman

dini

dan

stabilitas

nasional di daerah.
Keluaran dari kegiatan ini adalah:
(a) Pertemuan rutin 18 kali membahas situasi dan
kondisi wilayah;
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(b) Pertemuan insidentil, pertemuan yang sangat
mendesak sebanyak delapan, seperti:

 Pemantauan Idhul Fitri dan Idhul Adha;
 Pemantauan Hari Raya Natal dan Tahun Baru.
(c) Studi banding ke Badan Kesbangpol Kabupaten
Balikpapan. Studi banding tersebut berkaitan
dengan tugas pokok dan fungsi Kominda.
(2) Penanganan Konflik Sosial (PKS)

Dasar

pelaksanaan

kegiatan

penanganan

konflik sosial adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun
2012

tentang

Penanganan

Konflik

Sosial.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembentukan
tim penanganan konflik sosial yang melibatkan
instansi terkait seperti Kodim, Polres, Kejari, dan
Kantor

Kesbangpol.

Tim

ini

mempunyai

tugas

Menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik
sosial.
Keluaran dari kegiatan penanganan konflik
sosial adalah: rapat koordinasi dengan menghasilkan
pelaporan

renaksi

penanganan

konflik

sosial

dilaksanakan tiga kali setiap catur wulan ditujukan ke
Kemendagri

melalui

Badan

Kesbangpol

DI

Yogyakarta.
b) Pemberdayaan Masyarakat untuk Kewaspadaan Dini dan
Menjaga Keamanan Lingkungan
Untuk melaksanakan kegiatan ini dibentuk tim
pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan
menjaga keamanan lingkungan dengan Surat Keputusan
Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2016, yang bertugas:
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(1) Mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung
bagi

kesadaran

dan

pengetahuan

tentang

pengurangan risiko gangguan keamanan.
(2) Mengkoordinasikan

kegiatan

pengurangan

risiko

ganggunan keamanan yang dilakukan oleh seluruh
komunitas.
Tabel 4.175
Realisasi Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk
Kewaspadaan Dini dan Menjaga Keamanan Lingkungan
Input

Output

SDM, anggaran,
data kerawanan
di masyarakat

Rakor,
laporan
situasi dan
kondisi
diwilayah
Sumber: Kantor Kesbangpol, 2018

%

Outcome

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Tim mampu
mendeteksi situasi
dan kondisi di
wilayah

196.842.500,00

Rp194.765.000,00

99

Keluaran dari kegiatan ini:
(1) Rapat koordinasi (4x) dengan tim pemberdayaan
masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga
keamanan lingkungan, yang menghasilkan laporan
perkembangan dan situasi terkini di wilayah.
(2) Melaksanakan lomba jaga warga dengan peserta
masing masing kecamatan satu peserta kelompok
jaga warga dengan kejuaraan tingkat Eks Tuti dan
tingkat Kabupaten. Adapun hasilnya disajikan pada
Tabel 4.176.
Tabel 4.176
Hasil Kejuaraan Lomba Jaga Warga Tingkat
Kabupaten Bantul
No.
Kelompok Jaga warga
1
Dusun Kadibeso, Argodadi, Sedayu
2
Dusun Piring I, Murtigading, Sanden
3
Dusun Widaran,Sidomulyo, Bambanglipuro
4
Dusun Pancoran, Terong, Dlingo
5
Dusun Nambangan, Seloharjo, Pundong
6
Dusun Dahromo I, Segoroyoso, Pleret
Sumber: Kantor Kesbangpol, 2017
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(3) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan pada
Permendagri

Nomor

12

Tahun

Pelaksanaan

Kewaspadaan

2006

Dini

tentang

Masyarakat

di

Daerah (FKDM). Tugas dari forum kewaspadaan dini
masyarakat Kabupaten Bantul adalah:
(a) Menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan
mengkomunikasikan data dan informasi dari
masyarakat

mengenai

potensi

ancaman

keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam
rangka upaya pencegahan dan penanggulangan
secara dini.
(b) Memberikan

rekomendasi

sebagai

bahan

pertimbangan bagi bupati mengenai kebijakan
yang

berkaitan

dengan

kewaspadaan

dini

masyarakat.
Keluaran dari kegiatan adalah rapat koordinasi
tim FKDM sebanyak lima kali dan workshop sebanyak
empat kali sebagai berikut:
(a) Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Maret
2017 bertempat di Aula KPN Aula Bantul Terace,
Bantul, jumlah peserta 60 orang yang berasal dari
unsur perwakilan karang taruna. Narasumber
pada kegiatan ini adalah:

 Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul
(St. Heru Wismantara, SIP MM) dengan
materi
Bantul

kebijakan
di

Pemerintah

bidang

Kabupaten

kewaspadaan

dini

masyarakat;

 Akademisi/psikolog
Situmorang),

dari

dengan
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pencegahan dan penanggulangan kenakalan
anak muda.

 Tokoh pemuda (Gus Irfan Chalimy), pengurus
FKDM (Retno Susanti, SH), dengan materi
bahaya

perkembangan

paham

yang

menyimpang terhadap kehidupan sosial di
masyarakat.
(b) Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Mei
2017. Bertempat di Aula Bantul Terace dengan
jumlah peserta sebanyak 60 orang yang berasal
dari unsur PKK kecamatan se-Kabupaten Bantul.
Narasumber pada kegiatan ini adalah:

 Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul
dengan materi “Kebijakan Pemerintah dalam
bidang Kewaspadaan Dini Masyarakat”;

 Akademisi/tokoh Ormas (Dr Hamim Zarkasi
Putro) dengan materi “Penguatan Keluarga
dalam

Mencegah

Terjadinya

Tindak

Kekerasan dan Kejahatan”;

 Ketua Ombusmen Yogyakarta (Sutrisnowati)
dengan

materi

“Peranan

Wanita

dalam

Membangun Ketangguhan Keluarga”.
(c) Dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Agustus
2017. Bertempat di Aula Koperasi Adil Bantul,
jumlah peserta 60 orang yang berasal dari unsur
perwakilan guru PAUDI se-Kabupaten Bantul.
Narasumber pada kegiatan ini adalah:

 Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul
(St. Heru Wismantara, SIP MM) dengan
materi “Kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten
Bantul

Dalam

Kewaspadaan

Dini

Masyarakat”;
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 Akademisi

(Dr

“Memelihara

Khamim)

toleransi

dengan

dalam

materi

memelihara

keyakinan”;

 Pengurus FKDM Propinsi DIY (KH Abdul
Muhaimin) dengan materi “Peran FKDM
dalam rangka menciptakan kehidupan yang
harmonis di Masyarakat”.
(d) Dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017
berempat

di

Koperasi

Adil

Bantul,

peserta

berjumlah 60 orang yang berasal dari unsur
organisasi kemasyarakatan, dengan narasumber:

 Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul;
 Dr Husni Amriyanta,M.Si dari akademisi;
 Irjen(Pur)Sriyono, tokoh masyarakat.
(4) Forkom Ipoleksosbud dan Keamanan
Tujuan dari pelaksanaan Forkom ini adalah:
(a) Memberikan pemahaman kepada aparat daerah,
tokoh masyarakat, tokoh Ormas, Orsos, dan LSM
tentang pentingnya ketahanan idiologi, politik,
ekonomi sosial budaya dan keamanan.
(b) Agar tercipta hubungan yang harmonis dan saling
pengertian antar warga masyarakat, Ormas,
Orsos dan LSM.
Keluaran kegiatan Forkom Ideologi, Politik,
Ekonomi,
keamanan

Sosial,

Budaya

berupa

(Ipoleksosbud)

workshop/diskusi

dan
yang

dilaksanakan sebanyak satu kali sebagai berikut:
Diskusi dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7
Februari 2017 bertempat di Aula Koperasi Adil
Kabupaten Bantul dengan peserta 60 orang terdiri
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perwakilan dari Ormas/LSM, tokoh masyarakat, dan
tokoh agama dengan narasumber sebagai berikut:
(a) Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul,
dengan materi “Kebijakan Pemda Bantul di
Bidang Ipoleksosbud”.
(b) Praktisi

Hukum,

dengan

“Mensikapi

materi

perkembangan informasi yang berbasis ITE”.
(c) Kodim Bantul dengan materi “Imeningkatnya
ketahanan masyarakat dalam menghadapi isu
sara, radikalisme dan ekstrimisme”.
4) Peningkatan Pemberatasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Masalah

kenakalan

remaja

merupakan

masalah

kompleks terjadi di berbagai kota di Indonesia. Sejalan
dengan

arus

globalisasi

dan

teknologi

yang

semakin

berkembang, arus informasi yang semakin mudah diakses
serta gaya hidup modernisasi, di samping memudahkan
dalam mengetahui berbagai informasi di berbagai media,
disisi lain juga membawa suatu dampak negatif yang cukup
meluas di berbagai lapisan masyarakat khususnya remaja.
Dewasa ini masalah penyakit masyarakat (Narkoba,
miras, dan judi) sasaran penyakit masyarakat bukan saja
anak-anak muda tapi juga orang dewasa dari berbagai lapisan
masyarakat. Sudah bukan rahasia lagi bahwa penyakit
masyarakat seperti narkoba adalah sebuah bisnis besar dan
global karena memiliki jaringan yang sangat rapi dan
melibatkan berbagai unsur. Sesunguhnya sasaran dari
peredaran narkoba adalah anak-anak muda (pelajar SLTP,
SLTA, dan mahasiswa). Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten

Bantul

melalui

program

peningkatan

pemberatasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan kegiatan
penertiban dan konseling pelajar tidak disiplin dan kegiatan
pencegahan

penyalahgunaan

Narkoba,
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meningkatkan kedisiplinan pelajar dan mampu meningkatkan
pemahaman tentang bahaya Narkoba.
Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar
Rp91.300.000,00 melalui kegiatan sebagai berikut:
a) Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak Disiplin
Tabel 4.177
Realisasi Anggaran Kegiatan Penertiban dan
Konseling Pelajar Tidak Disiplin
Input
SDM,
anggaran

Output

Outcome

Penertiban,
konseling

Peningkatan
disiplin
pelajar
Sumber: Kantor Kesbangpol, 2018

Anggaran
(Rp)
46.300.000,00

Realisasi
(Rp)
31.536.525,00

%
68

Keluaran kegiatan ini adalah:
(1) Penertiban pelajar yang keluyuran di saat jam
pelajaran sekolah, dengan menyertakan instansi
terkait seperti Polres, Dikmenof, Dikdas, Kemenag,
Kantor Pora, Satpol PP, dan Kantor Kesbangpol.
(2) Penertiban

pelajar

dilaksanakan

16

wilayah

kecamatan di Kabupaten Bantul yaitu di wilayah
Kecamatan Sedayu, Pajangan, Kasihan, Sanden,
Pandak, Bambanglipuro, Kretek, Pundong, Jetis,
Banguntapan, Dlingo, Imogiri, Srandakan, Pleret, dan
Sewon.
(3) Konseling di dalam kelas dilaksanakan di tiga
lembaga pendidikan, yaitu di SMPN 1 Kasihan, SMPN
1 Banguntapan, dan SMPN 1 Sewon.
b)

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Dasar

pelaksanaan

dari

kegiatan

ini

adalah

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013
tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Kegiatan
ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan
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dan pemahaman kepada pemuda dan perempuan tentang
bahaya dan dampak penggunaan Narkoba. Adapun
tujuan kegiatan ini diadakan adalah:
(1) Untuk meningkatkan kepedulian bagi pemuda dan
perempuan
menjaga

untuk
dan

sama-sama
melindungi

berperan
akan

serta
bahaya

penyalahgunaan Narkoba.
(2) Meningkatkan

kepedulian

dan

tanggung

jawab

bersama untuk menuju bebas narkoba. Realisasi
anggaran

kegiatan

pencegahan

penyalahgunaan

Narkoba dapat dilihat dalam Tabel 4.178.
Tabel 4.178
Realisasi Anggaran Kegiatan Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
Input

Output

SDM,
anggaran

Penyuluh

Outcome

Peningkatan
pemahaman
tentang bahaya
narkoba
Sumber: Kantor Kesbangpol, 2018

Anggaran
(Rp)
45.000.000,00

Realisasi
(Rp)
35.100.000,00

%
78

Keluaran dari kegiatan ini adalah:
(1) Rapat koordinasi satu kali;
(2) Rapat kerja satu kali;
(3) Sosialisasi dilaksanakan satu kali dengan peserta dari

unsur PKK baik tingkat kecamatan maupun tingkat
kabupaten, sebanyak 100 orang. Adapun materi
dalam sosialisasi adalah:
(a) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba
oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul;
(b) Sat Narkoba Polres Bantul;
(c) Dinas Sosial/Badan Narkotika Kabupaten (BNK).
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5) Pendidikan Politik Masyarakat
Program ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya
pendidikan politik dan berorganisasi bagi masyarakat agar
masyarakat sadar dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan
politik di Kabupaten Bantul. Tujuan dari program ini adalah
meningkatkan

kualitas

kehidupan

sosial

politik

dan

meningkatnya partisipasi politik serta partisipasi masyarakat
dalam pelaksanan pemilihan umum.
Adapun sasarannya adalah:
a) Tersedianya data Ormas, Orsos, dan LSM;
b) Meningkatnya partisipasi politik;
c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan
umum;
d) Terfasilitasinya partai politik dalam pencairan dana
bantuan keuangan;
e) Tertib adminstrasi pengurus partai politik;
f)

Pendidikan demokrasi bagi generasi muda.
Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar

Rp117.588.750,00 dan realisasi anggaran Rp111.476.960,00
dengan kegiatan:
a) Pendidikan Politik di Masyarakat
Dasar kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Dalam
Negeri

Nomor

36

Tahun

2010

tentang

Fasilitasi

Pendidikan Politik di Daerah dan Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 200/3916/Polpum tertanggal 27 Oktober
2016 tentang Program Pendidikan Politik dan Sosialisasi
Terkait Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019.
Realisasi

anggaran

kegiatan

pendidikan

politik

di

masyarakat dapat dilihat dalam Tabel 4.179.
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Tabel 4.179
Kegiatan Pendidikan politik di masyarakat
Input

Output

Outcome

SDM,
anggaran

Sosialisasi
Peningkatan
pemilih pemula masyarakat
(Pemilos),
dalam
Pendampingan
berdemokrasi
pengurus
parpol,Verifikasi
bantuan
parpol,Forum
dialog politik
Sumber: Kantor Kesbangpol, 2018

Anggaran
(Rp)
82.830.000,00

Realisasi (Rp)
77.149.750,00

%
93

Keluaran dari kegiatan ini adalah:
(1) Sosialisasi Pemilih Pemula Melalui Pemilihan OSIS
Tujuan Kegiatan ini adalah untuk memberikan
pelajaran sekaligus pengalaman bagi siswa sebagai
pemilih pemula, sejak sedini mungkin. Kegiatan
pendidikan pemilih terus dilakukan oleh stakeholder
dan para pemangku kepentingan. Kegiatan pemilihan
ketua OSIS yang dikenal dengan nama Pemilos,
sengaja dikemas oleh timpanitia Pemilos yang terdiri
dari unsur instansi terkait yaitu Kantor Kesbangpol,
Komisi Pemilihan Umum, Dikmenof dan Kantor
Kemenag

Kabupaten

Bantul.

Sebagai

bentuk

pendidikan yang aplikatif dan sangat tepat diberikan
kepada para siswa selaku pemilih pemula.
Hasil dari kegiatan sosialisasi pemilih pemula
melalui

Pemilihan

OSIS

(Pemilos)

adalah

terselenggaranya pemilihan OSIS dengan kegiatan:
(a) Sosialisasi Pemilos sebanyak satu kali yang
diikuti oleh perwakilan dari 93 sekolah dengan
narasumber dari Kantor Kesbangpol Kabupaten
Bantul, KPU Bantul, dan Dikmenof Kabupaten
Bantul.
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(b) TOT Pemilos dengan peserta perwakilan 93
sekolah.
(2) Pendampingan Pengurus Parpol
Keluaran dari Kegiatan ini berupa Bimtek
kepada pengurus Parpol, dengan tujuan memberikan
pemahaman dan pengetahuan kepada pengurus
Parpol

tentang

pengajuan,

penggunaan,

dan

pertanggungjawaban dana bantuan keuangan Parpol
tahun

2017

ini

dilaksanakan

pendampingan/

Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada partai politik
sebanyak dua kali.
Bimtek ini diberikan kepada pengurus partai
politik oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan

(BPKP)

perwakilan

DIY,

Dinas

Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, dan Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3) Verifikasi Bantuan Parpol
Kegiatan

verifikasi

bantuan

Parpol

dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari BKAD,
Inspektorat, Kantor Kesbangpol, dan Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bantul dan KPU Bantul. Bertugas
untuk

memverifikasi

pengajuan

proposal

permohononan bantuan Parpol yang mendapatkan
kursi di DPRD Kabupaten Bantul.
Kegiatan verifikasi proposal pengajuan dana
bantuan keuangan Partai politik dilaksanakan satu
kali. Direncanakan ada 10 Parpol penerima bantuan
keuangan, dan dapat terealisasi 10 Parpol (Tabel
4.180).
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Tabel 4.180
Jumlah Penerima Bantuan Keuangan Parpol
No.
Partai Politik
1.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.
Partai Gerindra
3.
Partai Amanat Nasional
4.
Partai Kebangkitan Bangsa
5.
Partai Keadilan Sejahtera
6
Partai Golongan Karya
7.
Partai Persatuan Pembangunan
8.
Partai Nasdem
9.
Partai Demokrat
10. Partai Bulan Bintang
Sumber: Kantor Kesbangpol, 2018

Penerimaan (Rp)
291.817.172,00
145.515.478,00
134.186.645,00
110.846.821,00
81.128.627,00
81.477.414,00
73.239.489,00
61.802.744,00
54.695.968,00
21.393.554,00

(4) Forum Dialog Politik
Kegiatan

ini

dilaksanakan

dalam

bentuk

penyampaian materi dan dialog, materidalam kegiatan
ini meliputi fasilitasi pendidikan politik di daerah,
makna dan hakekat demokrasi dan konsep dasar
tentang budaya politik, peserta dari kegiatan ini
sejumlah 50 peserta terdiri tokoh masyarakat, tokoh
agama, tokoh pemuda, dan perwakilan penyandang
difabilitas. Dialog politik ini dilaksanakan empat kali,
bertempat di Desa Guwosari, Desa Sumbermulyo,
Desa Dlingo, dan di Bantul Terace.
b) Pendampingan Ormas, Orsos, dan LSM
Organisasi

kemasyarakatan

sebagai

wadah

partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan,
merupakan mitra strategis pemerintah, oleh karena itu
antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan
perlu menciptakan hubungan yang sinergis dan harmonis.
Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan kegiatan ini
sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2012.
Realisasi anggaran kegiatan pendampingan Ormas,
Orsos, dan LSM dapat dilihat dalam Tabel 4.181.
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Tabel 4.181
Realisasi Anggaran Kegiatan Pendampingan Ormas, Orsos, dan LSM
Input
SDM,
anggaran

Output

Outcome

Terselenggaranya
workshop

Peningkatan
pemahaman
ormas, orsos
dan LSM
berkaitan
dengan hak dan
kewajibannya

Anggaran
(Rp)
34.758.750,00

Realisasi
(Rp)
34.327.500,00

%
99

Sumber: Kantor Kesbangpol, 2018

Keluaran dari kegiatan ini adalah:
(1) Mengadakan rapat koordinasi sebanyak empat kali.
Terlayaninya permohonan Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) bagi Ormas

yang mengajukan

permohonan dan memenuhi syarat LSM, Orsos, dan
Ormas di Bantul dengan tahapan:

(a) Penelitian administrasi berkas permohonan SKT;
(b) Verifikasi lapangan untuk mencocokkan data
administrasi dengan kenyataan dilapangan;

(c) Penerbitan SKT.
(2) Workshop yang dilaksanakan sebanyak empat kali
yaitu pada tanggal 21 Maret, 2 dan 25 Agustus, dan
15 Nopember 2017, bertempat di Koperasi Adil
Bantul, peserta kegiatan ini berjumlah 240 orang
terdiri dari pewakilan Ormas/LSM, karang taruna,
tokoh pemuda, tokoh agama, dan anggota FKDM
Kabupaten, dengan narasumber sebagai berikut:
(a) Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul
(Stephanus Heru Wismantara, SIP.MM) dengan
materi

“Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

undangan Organisasi Kemasyarakatan”.
(b) Akademisi UMY(DR Husni Amriyanto) dengan
materi

“Peran

Ormas

dalam

mewujudkan

ketentraman dan ketertiban masyarakat.
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(c) Komisi A DPRD Bantul (Drs Heru Sudibyo)
dengan materi “Organisasi kemasyarakatan dan
Pembelajaran Demokrasi”.

c. Permasalahan dan Solusi
Berikut ini disampaikan permasalahan dan solusi yang
dilakukan dalam fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik
dalam negeri (lihat Tabel 4.182).
Tabel 4.182
Permasalahan dan Solusi dalam Fungsi Penunjang
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
No.
1.

Permasalahan
Isu agama dan Sara yang rentan memicu
konflik

2.

Pemahaman tentang arti penting dan
regulasi tentang pemilu yang masih perlu
ditingkatkan

3.

Banyak Ormas dan Orsos masa berlakunya
SKT sudah kadaluwarsa.

4.

Kesadaran Ormas dan Orsos untuk
melaporkan kegiatan masih kurang

Solusi
- Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh
masyarakat melalui FKUB dab FPK sampai
di tingkat Kecamatan
- Dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat
beserta dengan pemerintah untuk
membahas kondisi kerukunan
- Sosialisasi dan dialog terkait dengan politik
dan pemilu
- melakukan koordinasi dan sinergisitas
kegiatan yang terkait dengan politik dan
pemilu
Disampaikan permasalahan tersebut pada
kegiatan forum Ormas, Orsos, dan LSM ,serta
mengharapkan dari Kecamatan dan desa
untuk ikut memantau keberadaan ormas yang
ada di wilayahnya
Disampaikan permasalahan tersebut pada
kegiatan forum ,Ormas, Orsos, dan LSM,

5.

Pengawasan Orang Asing (POA)dari
kabupaten belum maksimal karena
kewenangan tim sangat terbatas sedangkan
untuk Tim PORA dari Propinsi koordinasinya
kurang

Untuk susunan tim agar melibatkan dari
instansi yang mempunyai daya eksekusi,
misalnya dari Imigrasi, Polisi, Jaksa,dan lainlain, dan agar lebih diintensifkan koordinasinya
dengan tim Pora Propinsi

6.

Sebagian besar pengurus Parpol belum
memahami administrasi keuangan dan
sering terjadi pergantian pengurus

Pendampingan pengurus Parpol melalui
Bimtek/workshopadministrasi keuangan
dengan narasumber yang membidangi
pengelolaan keuangan dan pengawasan

Sumber: Kesbangpol, 2018
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6. Pengawasan
Salah

satu

fungsi

penunjang

pemerintahan

adalah

pengawasan. Fungsi ini lebih dititikberatkan pada tindakan konsultatif
dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur
yang benar.
Kebijakan

pengawasan

Pemerintah

Kabupaten

Bantul

merupakan salah satu bentuk dan tekad untuk mendukung cita-cita
reformasi yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan
kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN. Kebijakan
tersebut diambil oleh manajemen (instansi atau pejabat yang
mempunyai

kewenangan

mengambil

keputusan

di

bidang

pengawasan) dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota
organisasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya.
a. Program yang Dilaksanakan
Program yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam fungsi
penunjang pengawasan hanya ada satu, yaitu peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
kepala daerah.
b. Realisasi Pelaksanaan Program
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dilaksanakan
juga hanya melalui satu kegiatan, yaitu tindak lanjut hasil temuan
pengawasan.
Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawas
Intern

Pemerintah

(APIP)

memiliki

peran

dan

fungsi

melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan yang
diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2007. Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai
fungsi sebagai perencanaan program pengawasan; perumusan
kebijakan dan fasilitas pengawasan; pemeriksaan, pengusutan,
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pengujian dan penilaian pengawasan. Auditor adalah pelaksana
pengawasan yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan
pengawasan intern pada instansi pemerintah dan memberikan
rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan yang
disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Manfaat
pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor tidak hanya
berupa banyaknya temuan yang dilaporkan, namun juga berupa
efektivitas tindak lanjut oleh auditor. Pengawasan internal akan
menjadi sia-sia tanpa tindakan perbaikan dalam penyelesaian
tindak lanjut sehingga tujuan pengawasan tidak tercapai, yakni
peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan
ketidakpercayaan publik. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan
dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman

Tata

Pemerintah

Cara

Daerah

Pengawasan
dan

atas

Peraturan

Penyelenggaraan
Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan
Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional dan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul. Tuntutan kepatuhan terhadap penyelesaian
tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor atau APIP di Indonesia
dalam peraturan tersebut di atas, secara hukum mengisyaratkan
kewajiban untuk penyelesaiannya.
Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan
bagian

yang

tak

dapat

dipisahkan

dari

suatu

rangkaian

pengawasan yang meliputi: perencanaan pengawasan, proses
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pengawasan,

laporan

hasil

pengawasan

sampai

dengan

penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Kegiatan ini merupakan bentuk koordinasi, konsolidasi,
verifikasi, dan evaluasi pelaksanaan hasil pengawasan dan/atau
pemeriksaan di lembaga-lembaga pengawasan, antara lain KPK,
BPK RI, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementrian, Inspektorat DIY,
dan Inspektorat Kabupaten Bantul. Tahun 2017, Pemerintah
Kabupaten Bantul menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI atas LKPD dan LHP ADTT serta LHP Reguler/Kinerja
Inspektorat dan LHP Pemeriksaan Khusus kepada OPD/Unit
Kerja obyek pemeriksaan dengan capaian sebesar 91,78% dari
target yang ditetapkan sebesar 90%.

Gambar 4.57
Pelaksanaan Koordinasi Tindaklanjut

7. Pemerintahan Umum
Kebijakan

pada

fungsi

penunjang

pemerintahan

umum

diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui:
a. Pengembangan kapasitas aparat pemerintahan daerah;
b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah;
c. Penyediaan prasarana dan sarana pelayanan publik yang lebih
baik;
d. Pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel;
e. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk-produk hukum daerah;
f.

Intensifikasi kerjasama antar pemerintah daerah;

g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
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Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah,
Pemerintah Kabupaten Bantul memandang perlu melakukan langkahlangkah penguatan fungsi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja
kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan
informasi manajemen yang akurat dan praktis sebagai upaya untuk
penguatan potensi yang ada.
a. Program yang Dilaksanakan
Program yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam fungsi
penunjang pemerintahan umum adalah sebagai berikut:
1) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
2) Penyusunan kebijakan kerjasama daerah;
3) Penataan peraturan perundang-undangan;
4) Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
5) Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
6) Pengembangan kebijakan kesejahteraan rakyat;
7) Pelayanan administrasi perkantoran;
8) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
9) Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan;
10) Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang,
kepegawaian dan ketatausahaan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program
1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan
rakyat daerah merupakan program yang alokasi anggarannya
ditujukan untuk mendukung kegiatan terkait tugas pokok dan
fungsi DPRD. Pada program ini disediakan anggaran sebesar
Rp16.795.050.000,00. Adapun realisasi serapan anggaran
tahun 2017 sebesar Rp12.929.090.296,00 atau 76,98%.
Keluaran

pada

program

peningkatan

kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah berupa nota kesepakatan
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Bupati dan DPRD sebagai dasar ditetapkannya peraturan
daerah, terserapnya aspirasi masyarakat melalui kegiatan
reses, tersampaikannya pidato kenegaraan Presiden RI pada
tanggal 16 Agustus 2017 dan cacatan strategis DPRD Tahun
2017, serta ditetapkannya KUA-PPAS dan kebijakan DPRD
lainnya. Hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan ini
adalah meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah.
Adapun uraian kegiatan yang telah terlaksana adalah
sebagai berikut:
a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bantul
bersama DPRD menargetkan untuk dapat membahas 28
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), terdiri atas 17
Raperda prakarsa Bupati dan 11 Raperda prakarsa
DPRD. Adapun realisasinya sebanyak 26 Raperda
disetujui oleh DPRD dan dua Raperda tidak terbahas
sampai dengan akhir tahun 2017. Di samping penetapan
peraturan daerah, kegiatan ini menghasilkan keputusan
DPRD dan persetujuan bersama antara legislalif dan
eksekutif. Selain itu, dalam upaya penyempurnaan dan
penajaman pembahasan Raperda, dilakukan kegiatan
konsultasi maupun studi komparasi baik di dalam pulau
Jawa maupun di luar pulau Jawa.
b) Rapat Paripurna (Istimewa)
Pada tahun 2017 Rapat Paripurna Istimewa
diselenggarakan untuk mendukung kegiatan DPRD.
Adapun realisasi pelaksanaan rapat paripurna istimewa
DPRD berupa: 1) penyampaian catatan strategis DPRD
tahun 2017 dan 2) mendengarkan pidato kenegaraan
Presiden RI pada tanggal 16 Agustus 2017 yang
dilakukan secara bersama antara Bupati, Forkompinda,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir TA 2017 Kabupaten Bantul

IV-584

Pemerintah Kabupaten Bantul

pimpinan dan anggota DPRD serta pimpinan organisasi
perangkat daerah Kabupaten Bantul.

Gambar 4.58
Penyampaian catatan strategis DPRD Tahun 2017

c) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota
DPRD, pada tahun 2017 telah dilakukan kegiatan
bimbingan teknis peningkatan kapasitas anggota DPRD
yang

dilaksanakan

atas

kerjasama

dengan

LPPM

perguruan tinggi di Yogyakarta serta bimbingan teknis
yang diselengarakan oleh partai politik. Di samping hal
tersebut juga dilakukan konsultasi ke kementrian/lembaga
negara RI di Jakarta, berupa konsultasi komisi-komisi
DPRD, konsultasi pimpinan DPRD, konsultasi badan
anggaran, badan musyawarah, dan badan kehormatan
dewan.

Kegiatan

tersebut

sebagai

upaya

untuk

memperoleh bahan perbandingan terkait pelaksanaan
regulasi di daerah serta adanya penyamaan persepsi
tentang pelaksanaan perundang-undangan.
d) Pembahasan Kebijakan dan Kegiatan Alat Kelengkapan
DPRD
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Dalam rangka optimalisasi fungsi pengawasan
DPRD

terhadap

penyelenggaraan

pembangunan

dan

otonomi

dilaksanakan

dengan

pemerintahan,

daerah,

kegiatan

ditetapkannya

ini

KUA-PPAS,

perubahan APBD, pertanggung-jawaban pelaksanaan
APBD, laporan realisasi dan prognosis, catatan strategis
LKPJ, pembahasan LHP, dan kebijakan DPRD lainnya.
Sementara kegiatan kunjungan kerja dan studi komparasi
di kabupaten/kota di pulau Jawa maupun di luar pulau
Jawa dilakukan sebagai upaya untuk studi lapangan
terhadap implementasi kebijakan di tempat tujuan.
e) Reses
Kegiatan reses bagi anggota DPRD tahun 2017
dianggarkan pada triwulan IV. Kegiatan dimaksudkan
dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat melalui
anggota

DPRD

sebagai

bahan

masukan

dalam

penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2019 di
daerah

pemilihan

masing-masing

anggota

DPRD.

Kegiatan reses untuk anggota DPRD tahun 2017
dilaksanakan sebanyak satu kali, dan dapat terlaksana
sesuai dengan waktu yang ditentukan.
f)

Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD beserta
Perlengkapannya
Pengadaan
perlengkapannya

pakaian
di

dinas

maksudkan

untuk

berserta
memenuhi

kebutuhan setiap anggota DPRD, sebagai identitas agar
dapat dikenal di saat sedang menjalankan tugas. Dengan
tersedianya pakaian dinas tersebut diharapkan dapat
meningkatkan

kedisiplinan

dan

ketertiban

serta

kewibawaan anggota DPRD akan semakin meningkat.
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Adapun pengadaan pakaian dinas pada tahun 2017
berupa: PSH, PDH, dan PSR beserta PIN.
2) Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah
Program penyusunan kebijakan kerjasama daerah
dilaksanakan

dengan

Rp87.826.000,00.

dukungan

Program

ini

dana

diwujudkan

sebesar
dalam

dua

kegiatan, yakni kajian kebijakan pengembangan investasi dan
kerjasama dan pengembangan kerjasama dengan dunia
usaha/lembaga. Total realisasi dari kedua kegiatan yang
terlaksana adalah sebesar Rp86.520.250,00 atau 98,51% dari
total anggaran.
a) Kajian Kebijakan Pengembangan Investasi dan Kerjasama
Dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan kajian
kebijakan pengembangan investasi dan kerjasama adalah
sebesar Rp55.631.000,00. Anggaran yang terserap untuk
pelaksanaan kegiatan adalah sebesar Rp55.631.000,00
atau 100% dari keseluruhan dukungan dana yang
tersedia. Melalui kegiatan ini dihasilkan dokumen kajian
kebijakan

pengembangan

investasi

dan

kerjasama

Kabupaten Bantul. Sosialisasi dokumen kajian juga telah
dilakukan dengan OPD dan stakeholder terkait sebagai
peserta. Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk
memberikan informasi dari hasil kajian kepada peserta
sosialisasi.
b) Pengembangan

Kerjasama

dengan

Dunia

Usaha/Lembaga
Kegiatan pengembangan kerjasama dengan dunia
usaha/lembaga dilaksanakan dukungan dana sebesar
Rp32.195.000,00. Kegiatan ini terlaksana dengan realisasi
anggaran sebesar Rp30.889.250,00 atau sebesar 95,94%.
Total 45 Memorandum of Understanding (MoU) dan 108
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perjanjian kerjasama dihasilkan melalui kegiatan ini. Dari
seluruh Mou yang dihasilkan, 12 di antaranya merupakan
kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten
Bantul

dengan

pemerintah

daerah

lain/kementerian/

lembaga pemerintah non kementerian sedangkan 32 MoU
merupakan

kesepakatan

bersama

dengan

usaha/pihak

ketiga.

sebanyak

107

Dari

dunia

perjanjian

kerjasama, 38 dilakukan dengan pemerintah daerah
lain/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian
dan 69 dengan pihak dunia usaha/pihak ketiga.
3) Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program penataan peraturan perundang-undangan di
Kabupaten Bantul yang dilaksanakan melalui Bagian Hukum
diselenggarakan melalui tujuh kegiatan, yaitu:
a) Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan;
b) Publikasi peraturan perundang-undangan;
c) Pemberian bantuan hukum;
d) Pengawasan produk hukum pemerintah desa;
e) Penyuluhan hukum;
f)

Pembinaan pengelola jaringan dokumentasi dan informasi
hukum;

g) Penyusunan produk hukum daerah.
Adapun hasil dari berbagai kegiatan tersebut adalah
sebagai berikut:
a) Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundangundangan
Kegiatan ini merupakan kegiatan pembentukan
peraturan

daerah

Kabupaten

Bantul

sesuai

Surat

Keputusan DPRD Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Nomor 37
Tahun 2016 tentang Program Pembentukan Peraturan
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Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 sebanyak 28
Raperda, terdiri atas inisiatif Bupati sebanyak 15 Raperda
dan 13 Raperda inisiatif DPRD Kabupten Bantul serta
kegiatan kajian peraturan perundang-undangan melalui
public hearing/konsultasi publik atas rancangan peraturan
daerah yang akan diterbitkan.
Pagu
peraturan

anggaran

kegiatan

legislasi

perundang-undangan

Rp154.200.400,00

dapat

rancangan

adalah

sebesar

terealisasi

sebesar

Rp140.038.750,00 atau 90.82%.
Untuk

kajian

peraturan

perundang-undangan

melalui public hearing/konsultasi publik atas rancangan
peraturan daerah dilaksanakan sebanyak empat kali
untuk dua Raperda, yaitu:
(1) Konsultasi publik atas rancangan peraturan daerah
Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan
dan Pemberhentian Lurah Desa, dengan peserta
setiap kegiatan sebanyak 150 orang yang terdiri atas
unsur desa, kecamatan, dan OPD terkait, dengan
narasumber dari Bagian Hukum dan Bagian Pemdes.
(2) Konsultasi publik atas rancangan peraturan daerah
tentang

badan

permusyawaratan

desa,

dengan

peserta sebanyak 150 orang terdiri atas unsur desa,
kecamatan, dan OPD terkait, dengan narasumber dari
Bagian Hukum dan Bagian Pemdes.
Adapun untuk kegiatan pembentukan peraturan
daerah

Kabupaten

Bantul

berhasil

melakukan

penyusunan Raperda yang telah ditetapkan menjadi
peraturan daerah dengan hasil sebagai berikut:
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(1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing.
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun

2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha.
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Bahaya Kebakaran.
(4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun

2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa.
(5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2014 tentang
Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahan.
(6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 tentang
Penanggulangan Kemiskinan.
(7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun

2017

tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan

APBD TA 2016.
(8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun

2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan
Pemberhentian Lurah Desa.
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(9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun

2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang.
(10) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun

2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Terhadap

Perumahan

Kumuh

dan

Permukiman

Kumuh.
(11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun

2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun

2017 tentang Jaminan Kesehatan Daerah.
(13) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun

2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
(14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun

2017

tentang

Perubahan

Kedua

Atas

Perda

Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Bersama.
(15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun

2017 tentang Perubahan APBD TA 2017.
(16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun

2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
(17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun

2017

tentang

Penambahan

Penyertaan

Modal

Pemerintah Daerah Kepada PT BPD DIY.
(18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang.
(19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun

2017

tentang

Pencabutan

Beberapa

Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul.
(20) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
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Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Tempat Pelelangan Ikan.
(21) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun

2017 tentang APBD Kabupaten Bantul TA 2018.
Selanjutnya Raperda yang masih menunggu evaluasi
Gubernur yaitu:
(1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
(2) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

tentang

Retribusi

Pelayanan

Pemakaman

dan

Pengabuhan Mayat.
Raperda yang masih menunggu hasil fasilitasi Gubenur:
(1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul
Nomor

14

Tahun

2014

tentang

Pengendalian

Pencemaran Air.
(2) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten
Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Raperda yang masih menunggu tindak lanjut hasil
fasilitasi Gubernur:
(1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

tentang Perlindungan Anak.
(2) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

tentang

Penyelenggaraan

Ketentraman

dan

Ketertiban Umum.
Raperda yang direkomendasikan oleh Gubernur untuk
tidak ditetapkan menjadi Perda yaitu:
(1) Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bantul
tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2012
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tentang Tarif Layanan Kelas Tiga pada RSUD
Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dengan
alasan untuk tarif layanan BLUD cukup ditetapkan
dengan peraturan bupati sesuai peraturan perundangundangan yang mengatur BLUD.
(2) Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bantul
tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Bantul.
Sesuai hasil konsultasi Gubernur bahwa pengaturan
terkait

zakat

bukan

merupakan

urusan

daerah

melainkan pusat sehingga tidak perlu pengaturan
dengan Perda.
b) Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan
Melalui kegiatan ini dilaksanakan beberapa sub
kegiatan

dengan

Rp142.750.000,00

alokasi

anggaran

yang

terealisasi

sebesar
sebesar

Rp131.068.000,00 atau 91,82% dengan hasil kegiatan
sebagai berikut:
(1) Penerbitan Lembaran Daerah

Pada

tahun

2017

dapat

dilaksanakan

penerbitan buku lembaran daerah Kabupaten Bantul
yang

berisikan

peraturan

daerah

tahun

2016

sebanyak 200 eksemplar dengan nilai pengadaan
sebesar

Rp39.050.000,00.

Lembaran

daerah

dimaksud didistribusikan kepada OPD, camat, dan
lurah desa se-Kabupaten Bantul, Gubernur dan
bupati/walikota se-DIY, Kanwil Hukum dan HAM DIY
dan disimpan sebagai dokumentasi hukum di Bagian
Hukum.
(2) Pendokumentasian Produk Hukum Daerah

Pendokumentasian

produk

hukum

daerah

dilaksanakan melalui pemberian nomor produk hukum
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dan nomor pengundangan serta penyimpanan naskah
asli produk hukum dalam bentuk himpunan peraturan
perundang-undangan sebagai dokumentasi hukum.
Pada

tahun

2017

tercatat

sebanyak

21

peraturan daerah yang telah ditetapkan, dua Raperda
masih menunggu evaluasi Gubernur, dua Raperda
menunggu hasil fasilitasi, dua Raperda tindak lanjut
hasil fasilitasi Gubernur, dan dua Raperda yang
direkomendasikan

oleh

Gubernur

untuk

tidak

ditetapkan menjadi Perda. Adapun peraturan bupati
pada tahun ini telah ditetapkan sebanyak 115 Perbup
sedangkan untuk SK Bupati sebanyak 421 SK yang
didokumentasikan.
(3) Publikasi Produk Hukum Daerah Melalui Website

Melalui

kegiatan

ini

dilakukan

proses

penyusunan ulang produk hukum daerah baik berupa
peraturan daerah, peraturan bupati maupun SK bupati
dalam format dokumen pdf yang disesuaikan dengan
dokumen aslinya untuk diunggah atau di-upload
dalam http://sistemhukum.bantulkab.go.id.
Kegiatan ini memiliki resiko yang cukup tinggi
mengingat dapat diaksesnya produk hukum dengan
mudah oleh pengguna internet. Dengan jumlah
produk

hukum

kecermatan,

yang

ketelitian

cukup
dan

banyak

diperlukan

kehati-hatian

dalam

penyusunan dokumennya, sementara personil yang
menangani terbatas. Hal ini mengakibatkan belum
semua produk hukum dapat diunggah dalam website
tepat waktu.
(4) Publikasi Program/Kegiatan Bagian Hukum melalui

Media Masa
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Dalam kegiatan ini dipublikasikan berbagai
kegiatan Bagian Hukum melalui Bantul Radio baik
siaran langsung (live report) maupun dialog sesuai
jadwal yang ditetapkan atau mengikuti agenda
kegiatan di Bagian Hukum.
(5) Sosialisasi Produk Hukum Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar
masyarakat

mengetahui

dan

memahami produk

hukum yang telah diterbitkan maupun yang berlaku
sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat. Pada tahun 2017 sosialisasi
dapat terselenggara sebanyak empat kali yang diikuti
sejumlah 100 orang setiap angkatan yang terdiri dari
OPD terkait, camat, lurah desa, dan pihak swasta seKabupaten Bantul, dengan narasumber dari Bagian
Hukum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Dalam
kegiatan ini produk hukum yang disosialisasikan
adalah sebagai berikut:
(a) Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan
dan Penanggulangan Kebakaran;
(b) Perbup Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Perbup Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata
Cara

Penganggaran,

Penatausahaan,
Pertanggungjawaban,

Pelaksanaan
Pelaporan
serta

Monitoring

dan
dan
dan

Evaluasi Belanja Hibah;
(c) Perbup Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Perbup Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban,
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serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan
Sosial;
(d) Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Perda Kabu Bantul Nomor 1 Tahun 2014
tentang

Retribusi

Perpanjangan

Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
(6) Legal Expo (Pameran Produk Hukum)

Kegiatan ini diselenggarakan secara rutin
setiap

tahun

sekali

sebagai

ajang

evaluasi

pembentukan produk hukum baik di tingkat pusat
maupun daerah oleh Kementerian Hukum dan HAM
RI. Tahun 2017 Legal Expo dilaksanakan pada
tanggal 12 s/d 13 Oktober 2017.

Gambar 4.59
Legal Expo 2017

Bentuk kegiatan yang diselenggarakan dalam
Legal Expo 2017 terdiri dari pameran, bedah buku,
dialog interaktif, hiburan, dan pelayanan hukum
unggulan. Pada kegiatan tersebut, pameran memiliki
tema “Pelayanan Publik Digital”, sedangkan dialog
interaktif, memiliki tema “Menciptakan Pelayanan
Publik Yang Berkualitas Dan Tepat Sasaran”. Legal
Expo 2017 ini bertempat di Graha Pengayoman,
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Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum
dan HAM RI, Jalan HR Rasuna Said Kav. 6-7
Kuningan,

Jakarta

Selatan.

Adapun

sasaran

kegiatannya, yaitu:
(a) Terciptanya jalinan kerjasama yang harmonis
antar institusi pelaku pembangunan hukum dan
hak asasi manusia.
(b) Tersedianya

jaringan

informasi

seputar

pembangunan hukum dan hak asasi manusia
yang mudah diakses oleh masyarakat.
(c) Meningkatnya

akses

masyarakat

terhadap

keadilan hukum dan pemenuhan hak asasi
manusia.
(d) Terwujudnya kaum terpelajar untuk terlibat dalam
kegiatan perwujudan hukum yang berkeadilan
Pada

kesempatan

tersebut

Pemerintah

Kabupaten Bantul bersama dengan Biro Hukum
Setda DIY dan kabupaten/kota se-DIY ikut berperan
serta dengan menampilkan produk hukum masingmasing ditambah dengan berbagai produk unggulan
daerah

yang

pengunjung.
diberikan

semakin
Dalam

pemberian

memberikan

Legal

Expo

penghargaan

daya

tarik

2017

tersebut

bagi

peserta

dengan stand terbaik, dan Pemerintah Daerah Derah
Istimewa Yogyakarta menjadi peserta dengan stand
terbaik kedua.
c) Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum
Kegiatan pemberian bantuan hukum dilaksanakan
melalui fasilitasi penyelesaian perkara litigasi dan non
litigasi.

Perkara

litigasi

adalah

penyelesaian

permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan
melalui lembaga peradilan, sedangkan perkara non litigasi
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adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani
dan diselesaikan di luar lembaga peradilan. Dengan pagu
anggaran sebesar Rp208.890.250,00 telah terealisasi
sebesar Rp177.450.150,00 atau 84,95%, dapat ditangani
sejumlah permasalahan hukum baik litigasi maupun non
litigasi dengan hasil sebagai berikut:
(1) Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Litigasi

Kegiatan pemberian bantuan hukum dalam
perkara

non

permasalahan

litigasi
hukum

adalah
yang

penyelasaian
ditangani

dan

diselesaikan di luar lembaga peradilan, meliputi:
konsultasi, penanganan pengaduan, mediasi, dan
pendampingan

penyelesaian

perkara

di

luar

pengadilan.
Hasil dari kegiatan pemberian bantuan hukum
dalam perkara litigasi disajikan pada Tabel 4.183.
Tabel 4.183
Hasil Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum
No
1.

Perkara
TUN

2.

TUN

Permasalahan
Perkara Nomor 03/G/2017/PTUN.YK
Yaitu gugatan pembatalan Keputusan Lurah Desa Bantul dengan Para
Penggugat Sdr. Lisna Hendriana, S.H, dkk melawan Lurah Desa Bantul
sebagai Tergugat.
Objek gugatan:
a. Keputusan Lurah Desa Bantul Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan
Saudari Retna Handayani, S.T. , Jabatan Carik Desa, Desa Bantul
Kecamatan Bantul . Kabupaten Bantul, tanggal 16 Desember 2016.
b. Keputusan Lurah Desa Bantul Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan
Saudara Kuswandi , Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan, Desa Bantul
Kecamatan Bantul . Kabupaten Bantul, tanggal 16 Desember 2016.
c. Keputusan Lurah Desa Bantul Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan
Saudara Nanda Setyawan, SIP. , Jabatan Kepala Seksi Pelayanan, Desa
Bantul Kecamatan Bantul . Kabupaten Bantul, tanggal 16 Desember
2016.
d. Keputusan Lurah Desa Bantul Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan
Saudara Fuad Yudhi Syakuri , Jabatan Kepala Urusan Perencanaan,
Desa Bantul Kecamatan Bantul . Kabupaten Bantul, tanggal 16 Desember
2016.
Proses peradilan sudah selesai dengan Putusan Hakim menolak
gugatan Para Penggugat
Perkara Nomor 06/G/2017/PTUN.YK
Yaitu gugatan pembatalan surat keputusan Lurah Desa Trimulyo dengan
Para Penggugat Sdr Sigit Riagung Nugroho, dkk melawan Lurah Desa
Tirtomulyo sebagai Tergugat
Objek gugatan yaitu Surat Keputusan Lurah Desa Tirtomulyo Nomor 25
Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pamong Desa Tirtomulyo untuk formasi
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No

Perkara

Permasalahan
Jabatan Carik Desa, kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Urusan tata Usaha
dan Umum, Gukuh Kergan dan Dukuh Genting Desa Tirtomulyo Kecamatan
Kretek Kab. Bantul tertanggal 27 Desember 2016.
Proses peradilan telah selesai dengan Putusan menolak gugatan para
penggugat yang dikuatkan dengan putusan Banding dari PT TUN
Surabaya.
3.
TUN
Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.YK
Yaitu gugatan pembatalan Keputusan Lurah Desa Temuwuh dengan Para
Penggugat Sdr Tika Puspitasari, dkk melawan Lurah Desa Temuwuh sebagai
Tergugat.
Objek gugatan:
a. Keputusan Lurah Desa Temuwuhl Nomor 04 Tahun 2017 Pengangkatan
saudara Purwantaka sebagai Carik Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo .
Kabupaten Bantul, tanggal 03 Maret 2017.
b. Keputusan Lurah Desa Temuwuhl Nomor 05 Tahun 2017 Pengangkatan
saudara Purwantaka Legimin sebagai Carik Desa Temuwuh Kecamatan
Dlingo . Kabupaten Bantul, tanggal 03 Maret 2017.
Proses peradilan di tingkat Pengadilan Negeri TUN Yogyakarta sudah
selesai dengan Putusan Hakim melolak gugatan Para Penggugat dan
saat ini Para Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi TUN
Surabaya.
4.
PERDATA
Perkara Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Btl
Yaitu gugatan pembatalan akta kelahiran antara Jaya Andrias Brury Kuntoaji,
dkk selaku penggugat melawan Edi Sukamto selaku Tergugat dan Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul selaku Turut
Tergugat.
Pengugat menggugat Bapak Edi Sukamto atas perbuatannya dalam
menyantumkan namanya sebagai ayah dari Jaya Andrias Brury Kuntoaji ,
sedangkan beliau sebenarnya adalah kakek dari Jaya Andrias Brury Kuntoaji.
Akibat dari perbuatan ini telah menghilangkan nasab dari Jaya Andrias Brury
Kuntoaji, sehingga penggugat mengajukan gugatan pembatalan akta
kelahiran.
Proses peradilan sudah selesai sampai Putusan, dengan Putusan
Hakim antara lain mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk
sebagian dan menyatakan Para Penggugat dapat mengajukan kembali
permohonan akta kelahiran atas nama Jaya Andrias Brury Kuntoaji
5.
PERDATA
Perkara Nomor 58/Pdt.G/2017/PN. BTL
Yaitu gugatan perbuatan melawan hukum antara Sudarman dkk melawan
Bupati Bantul selaku Tergugat I, Gubernur DIY selaku Tergugat II,
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat selaku Tergugat III, serta Kepala Sat
Pol PP Kabupaten Bantul selaku Turut Tergugat .
Gugatan dilakukan terkait dengan tindakan penertiban yang dilakukan oleh
Tergugat I melalui Turut Tergugat.Tergugat I melakukan tindakan tersebut
berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II Nomor 180/3557
tertanggal 12 April 2016 Perihal penanganan gumuk pasir di Kecamatan
Kretek Kab. Bantul dan Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat III nomor
120/$&K/VII/2016 tertanggal 27 Juli 2016 perihal Penertiban Zona Gumuk
Pasir di Kecamatan Kretek Kab. Bantul.
Proses peradilan masih berjalan sesuai hukum acara perdata.
Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul, 2018

(2) Forum Koordinasi RANHAM (Rencana Aksi Nasional

Hak Asasi Manusia) dengan OPD
Kegiatan

ini

merupakan

sub

kegiatan

pemberian bantuan hukum yang merupakan bentuk
kepedulian Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap
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penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Kegiatan ini
mendasarkan pada:
(a) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34
Tahun

2016

tentang

Kriteria

Daerah

Kabupaten/Kota Peduli HAM, dan
(b) Surat

Edaran

Pelaksanaan

Nomor
dan

198/1931/SJ

Pelaporan

tentang

Akasi

HAM

Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017.
Adapun hasil forum koordinasi RANHAM tersebut
sebagai berikut:
(a) Pemerintah Kabupaten Bantul mendapat Predikat
sebagai Kabupaten Peduli HAM.
(b) Pengaduan

masyarakat

terkait

dengan

pelanggaran HAM dapat ditindak lanjuti.
(c) Harmonisasi produk hukum daerah terkait dengan
HAM.
(d) Penanganan dan perlindungan Orang Dalam
Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam pasungan.
d) Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Pemerintah Desa
Berdasarkan data yang dilaporkan camat dapat
diketahui bahwa semua desa melakukan penyusunan
peraturan desa yang merupakan bagian dari siklus
tahunan desa (Perdes wajib yang harus dibuat setiap
tahun),

yaitu

Perdes

tentang

RKPDes,

APBDes,

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan Perdes
lainnya

antara

lain

Perdes

pungutan

desa

dan

pengelolaan tanah desa.
Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di
Desa, Bupati mendelegasikan kewenangan evaluasi atas
peraturan desa tertentu (APBDes, organisasi pemerintah
desa, pungutan desa dan tata ruang desa) dan pemberian
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nomor

register

semua

peraturan

desa

sebelum

diundangkan dalam lembaran desa, kepada camat.
Melalui kegiatan ini, Bagian Hukum memberikan penilaian
evaluasi kinerja kecamatan atas pelaksanaan evaluasi
peraturan

desa.

Dengan

pagu

anggaran

sebesar

Rp17.945.000,00 untuk kegiatan ini dapat terealisasi
sebesar Rp17.555.200,00 atau 97,83%.
e) KegiatanPenyuluhan Hukum
Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan:
(1) Memberikan

ruang/wadah/sarana

belajar

bagi

pemerintah desa, kecamatan, dan OPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul;
(2) Memberikan tambahan wawasan pengetahuan bagi

pemerintah desa, kecamatan, dan OPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul.
Adapun hasil keluaran dari kegiatan ini adalah
terlaksananya penyuluhan hukum kepada aparatur dan
masyarakat sebanyak tiga kali dan terbentuknya embrio
kelompok sadar hukum sebanyak empat kelompok. Materi
penyuluhan hukum yang dilaksanakan tiga kali yaitu:
(1) Penyuluhan Hukum dengan materi Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
(2) Penyuluhan hukum dengan materi Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
(3) Penyuluhan hukum dengan materi sosialisasi Perbup

tentang sinkronisasi APBDes dan Perbup tentang
Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL)

yang

dilaksanakan

pada

tanggal

25

September 2017 di Gedung Induk. Peserta terdiri dari
unsur pemerintah desa, kecamatan, dan OPD seKabupaten

Bantul

dengan

narasumber

Asisten

Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, Kepala
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Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Kepala Kantor
Kejaksaan Kabupaten Bantul, Inspektur Daerah
Kabupaten

Bantul,

Ka.

Bag.

Pemdes

Setda

Kabupaten Bantul, dan Kasubag Produk Hukum
Setda Kabupaten Bantul.
Selanjutnya untuk kelompok sadar hukum yang
terbentuk yaitu:
(1) Kadarkum Desa Trimurti;
(2) Kadarkum Desa Poncosari;
(3) Kadarkum Desa Sanden;
(4) Kadarkum Desa Tirtomulyo.

Realisasi

anggaran

Rp57.838900,00

atau

kegiatan

ini

sebesar

94,56% dari pagu

anggaran

sebesar Rp61.164.000,00.
f)

Kegiatan Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum
Melalui

kegiatan

dengan

anggaran

sebesar

Rp23.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp19.067.050,00,
telah dilaksanakan pembinaan kepada petugas pengelola
JDIH kecamatan, desa, dan OPD dengan hasil sebagai
berikut:
(1) Pembinaan dan koordinasi bersama dengan Biro

Hukum DIY bertempat di Aula Balai Desa Bantul yang
diikuti oleh pengelola JDIH kecamatan, desa, dan
OPD dengan narasumber Bagian Dokumentasi Biro
Hukum DIY, dengan materi Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH) “Zaman Now” dan dari
Dinas Kominfo Kabupaten Bantul dengan materi
“Sistem Informasi Hukum”.
(2) Pembinaan JDIH bagi petugas JDIH kecamatan dan

penyampaian informasi pelaksanaan evaluasi kinerja
OPD yang akan dilaksanakan untuk semua OPD di
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Kabupaten

Bantul

termasuk

kecamatan.

Bahwa

berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35
Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi
Kinerja OPD di Lingkungan Kabupaten Bantul, salah
satu

indikator

penilaian

kinerja

camat

adalah

ketepatan waktu penerbitan perdes APBDesa dengan
nilai maksimal lima dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) Perdes ditetapkan pada bulan November tahun
anggaran sebelumnya diberikan nilai 5.
(b) Perdes ditetapkan pada

tanggal

1

s/d

15

Desember tahun anggaran sebelumnya diberikan
nilai 4.
(c) Perdes ditetapkan pada tanggal 16 s/d 31
Desember tahun anggaran sebelumnya diberikan
nilai 3.
(d) Perdes ditetapkan pada tanggal 1 s/d 15 Januari
tahun berjalan diberikan nilai 2.
(e) Perdes ditetapkan setelah tanggal 15 Januari
tahun berjalan diberikan nilai 1.
(3) Bimtek aplikasi sistem hukum Bantul diikuti oleh

petugas pengelola JDIH dari unsur kecamatan
maupun OPD dengan maksud memberikan pelatihan
penggunaan sistem hukum Bantul di mana dalam
sistem tersebut dapat diakses secara online berbagai
menu mulai dari pencarian produk hukum, konsultasi
hukum sampai pada pengajuan draft dari OPD terkait
yang akan mengajukan produk hukum baik berupa
Perda, Perbup maupun SK.
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Gambar 4.60
Bimtek Aplikasi Sistem Hukum

g) Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah
Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan
produk

hukum

daerah

Kabupaten

Bantul

berupa

peraturan bupati dan keputusan bupati. Anggaran yang
dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp32.080.500,00
dengan realisasi sebesar Rp25.330.950,00 atau 78,96%.
Adapun produk hukum yang telah ditetapkan sampai
dengan bulan Desember tahun 2017 adalah sebagai
berikut:
(1) Peraturan Bupati

: 115 buah

(2) Keputusan Bupati

: 421 buah

(3) Instruksi Bupati

: 1 buah

Dari target kinerja sebanyak 50 peraturan bupati
sampai dengan bulan Desember tahun 2017 telah
ditetapkan

sebanyak

421

buah

peraturan

bupati,

sedangkan untuk penyusunan keputusan bupati dari
target kinerja sebanyak 300 keputusan bupati dapat
tersusun sebanyak 421

keputusan bupati. Dengan

demikian kegiatan penyusunan produk hukum daerah ini
melebihi target yang ditetapkan.
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4) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan
kosial dianggarkan untuk kegiatan pendampingan anak
yatim/piatu non-panti berupa pemberian peralatan sekolah.
Kegiatan pendampingan kepada anak yatim/piatu pada tahun
2017 dianggarkan sebesar Rp1.090.000.000,00 dengan target
sasaran 3.500 orang anak yatim/piatu. Anggaran dan target
sasaran

tersebut

dapat

terealisasi

Rp1.056.267.500,00

(96,91%) kepada 3.500 anak yatim/piatu (97,22%).
Anak

yatim/piatu

yang

mendapat

pendampingan

adalah berasal dari semua kecamatan se-Kabupaten Bantul
kecuali Kecamatan Piyungan, dengan rincian sebagai berikut:
a) Kecamatan Pandak

: 340

b) Kecamatan Jetis

: 212

c) Kecamatan Sedayu

: 200

d) Kecamatan Dlingo

: 152

e) Kecamatan Banguntapan

: 129

f)

Kecamatan Pleret

: 257

g) Kecamatan Pundong

: 185

h) Kecamatan Kretek

: 181

i)

Kecamatan Kasihan

: 400

j)

Kecamatan Srandakan

: 151

k) Kecamatan Bambanglipuro

: 211

l)

Kecamatan Bantul

: 269

m) Kecamatan Sewon

: 243

n) Kecamatan Pajangan

: 165

o) Kecamatan Imogiri

: 260

p) Kecamatan Sanden

: 145

q) Kecamatan Piyungan

:

Jumlah

0

3500
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5) Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program

kemitraan

pengembangan

wawasan

kebangsaan ini diarahkan untuk kegiatan pemberdayaan
kaum

rois/penjaga

masjid

dan

kegiatan

pelaksanaan

halaqoh/berbagai forum keagamaan lainnya, serta kegiatan
penyelenggaraan festival anak sholeh dengan total anggaran
di tahun 2017 sebesar Rp4.944.565.000,00 dan total realisasi
anggaran sebesar Rp4.390.096.550,00 (88,79%) dengan
perincian:
a) Kegiatan Halaqoh/Forum Keagamaan Lainnya
Kegiatan
sebesar

ini

dilaksanakan

Rp3.835.285.000,00

Rp3.340.655.550,00

(87,10%).

dengan

dan

realisasi

Kegiatan

ini

anggaran
sebesar
meliputi

kegiatan MTQ ASN tingkat kabupaten maupun DIY,
pengajian

rutin

bagi

ASN/TNI/Polri/BUMD/BUMN

Kabupaten Bantul setiap hari Selasa Kliwon, safari
tarawih/buka

bersama

bulan

Ramadhan,

termasuk

fasilitasi penyelenggaraan haji yang di tahun 2017 ini
berjumlah 1.023 orang.
b) Kegiatan Pengiriman Kontingen FASI
Pada tahun 2017 Kabupaten Bantul mengirim
kontingen ke Banjarmasin, Kalimantan Tengah, untuk
mengikuti kegiatan FASI dengan anggaran sebesar
Rp260.875.000,00

dan

realisasi

Rp252.213.000,00

(96,67%).
c) Kegiatan Pemberdayaan Kaum Rois/Penjaga Masjid
Target untuk kegiatan ini adalah sejumlah 2.425
orang dengan anggaran Rp848.405.000,00 dan realisasi
anggaran sebesar Rp797.228.000,00 (93,97%) untuk
sejumlah 2.280 orang (94,02%).
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6) Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Program

pengembangan

kebijakan

kesejahteraan

rakyat ditekankan untuk melakukan kajian berkaitan dengan
kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat. Tahun 2017
direncanakan ada tiga kegiatan kajian, yaitu:
a) Perumusan

kebijakan

kependudukan

dan

ketenaga

pengembangan

sosial

kerjaan;
b) Perumusan

kebijakan

kemasyarakatan;
c) Perumusan kebijakan pengembangan pendidikan dan
kesehatan.
Dengan total anggaran sebesar Rp588.382.500,00
realisasi anggarannya mencapai Rp354.073.130,00 (60,18%)
dan telah berhasil menyajikan dua rumusan hasil kajian
(66,66%), yaitu:
a)

Analisis pengaruh program pelatihan kerja terhadap
penurunan jumlah pengangguran Kabupaten Bantul.

b)

Perumusan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di
Kabupaten Bantul.

7) Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini didukung dengan anggaran sebesar
Rp4.938.901.400,00 dan realisasi Rp4.625.727.708,00 atau
terserap

93,6%.

pelayanan
perkantoran

Program

ini

dalam

cakupan

yaitu

penyediaan

menghasilkan
pelayanan
jasa,

keluaran

administrasi

peralatan,

dan

perlengkapan perkantoran, antara lain meliputi: pembayaran
honor

pengelola

keuangan,

barang

dan

kepegawaian,

layanan persuratan, penyediaan benda pos (materai dan
perangko), cek giro, alat tulis kantor, alat listrik, penyediaan
peralatan dan bahan pembersih, pembayaran rekening air,
listrik kantor perwakilan, telepon, surat kabar harian, belanja
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dekorasi, belanja publikasi, sewa frekuensi dan pajak radio,
jasa pengelolaan sampah kantor perwakilan, pembayaran
premi

asuransi

kendaraan

kesehatan

bermotor,

Pegawai

penyediaan

Non

PNS,

pajak

barang

cetak

untuk

penatausahaan dan kearsipan, penggandaan, sewa sarana
prasarana untuk acara kedinasan, dan lain-lain.
Keluaran selanjutnya yang telah direalisasi pada tahun
2017

adalah

dalam

cakupan

penyediaan

rapat-rapat,

konsultasi dan koordinasi, antara lain penyediaan makan
minum untuk rapat-rapat, tamu, serta kegiatan seperti FGD
dan workshop, serta pelaksanaan perjalanan dinas untuk
koordinasi dan konsultasi dalam daerah maupun luar daerah.
Di samping output tersebut di atas, output dari
pelaksanaan program ini adalah pada cakupan jasa pengelola
pelayanan perkantoran yaitu penyediaan honor bagi tenaga
harian lepas keamanan.
Hasil yang diharapkan dari program ini adalah
kelancaran jalannya tugas dan fungsi pemerintahan pada
umumnya dan terlaksananya kelancaran tugas pimpinan
dengan baik.
Adapun rincian kegiatan adalah sebagai berikut:
a) Penyediaan

jasa,

peralatan,

dan

perlengkapan

perkantoran
Pada tahun 2017, kegiatan ini didukung dengan
alokasi anggaran sebesar Rp1.665.068.744,00 telah
terealisasi sebesar Rp1.432.856.024,00 atau 86,1%.
Kegiatan ini menghasilkan output berupa pelayanan
dalam

cakupan

perlengkapan

penyediaan

perkantoran

jasa,

yaitu

peralatan,

pembayaran

dan
honor

pengelola keuangan, barang dan kepegawaian, layanan
persuratan,

penyediaan

perangko), cek giro,

benda

pos

(materai

dan

alat tulis kantor, alat listrik,
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penyediaan peralatan dan bahan pembersih, pembayaran
rekening air, listrik kantor perwakilan, telepon, surat kabar
harian, belanja dekorasi, belanja publikasi, sewa frekuensi
dan pajak radio, jasa pengelolaan sampah kantor
perwakilan,
Pegawai

pembayaran
Non

PNS,

premi
pajak

asuransi

kesehatan

kendaraan

bermotor,

penyediaan barang cetak untuk penatausahaan dan
kearsipan, penggandaan, sewa mobilitas darat, sewa
meja kursi, sewa generator, sewa tenda, sewa sound
system, makanan dan minuman kegiatan penataan arsip,
pembayaran

honor

tenaga

harian

lepas

(honorer),

pengadaan rak arsip, dan penyediaan buku perundangundangan.
b) Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi
Kegiatan

ini

dilaksanakan

dengan

dukungan

anggaran Rp2.994.163.368,00 dengan realisasi sebesar
Rp2.952.260.047,00 atau terserap sebesar 98,6%.
Realisasi

kegiatan

ini

menghasilkan

keluaran

berupa pembayaran honor dan BPJS untuk pegawai
honorer juru masak rumah dinas, juru masak rumah
jabatan, penyediaan makan dan minuman rapat, tamu,
harian pimpinan, serta penyediaan belanja perjalanan
dinas dalam daerah dan luar daerah.
c) Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran
Untuk kegiatan ini didukung alokasi anggaran
sebesar

Rp279.669.288,00

dan

terserap

sebesar

Rp239.891.637,00 atau 85,8%. Pelaksanaan kegiatan ini
diperuntukkan untuk menunjang kelancaran pelayanan
perkantoran.

Dukungan

tersebut

antara

lain

untuk

pembayaran honor dan BPJS pegawai harian lepas jasa
keamanan.
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Kegiatan

ini

dilakukan

melalui

pemberian

honorarium PHL penjaga portal dan parkir kendaraan,
honor penjaga beberapa monumen di wilayah Kabupaten
Bantul seperti Monumen TNI AU di Tamanan, Monumen
APSARI

di

Bangunjiwo,

dan

Monumen

Bibis,

di

Bangunjiwo serta honor tenaga keamanan rumah jabatan
bupati dan wakil bupati.
8) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
pada tahun 2017 dilaksanakan dengan dukungan anggaran
sebesar

Rp4.802544.500,00

dengan

realisasi

serapan

sebesar Rp4.039.488.946,00 atau 84,1%.
Keluaran yang dihasilkan dari program ini yaitu
tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang baik dan
memadai yaitu meliputi peralatan dan perlengkapan kantor,
sarana keperluan kerumahtanggaan bupati dan wakil bupati,
seragam dinas dan pakaian tradisional bupati dan wakil bupati
serta dukungan ketersediaan operasional kendaraan dinas.
Hasil yang diinginkan dari pelaksanaan program ini
adalah terlaksananya dukungan bagi kelancaran tugas
pemerintahan pada umumnya dan kelancaran pelayanan
kepada pimpinan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung program ini adalah:
a) Pengadaan barang bercorak kesenian
b) Pengadaan pakaian seragam beserta perlengkapannya
c) Pengadaan peralatan dan perlengkapan
d) Pemeliharaan rumah dan gedung kantor
e) Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
f)

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
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Berikut adalah uraian kegiatan yang telah dilaksanakan
untuk

tercapainya

peningkatan

sarana

dan

prasarana

aparatur:
a) Pengadaan barang bercorak kesenian
Kegiatan pengadaan barang bercorak kesenian
merupakan salah satu kegiatan pelayanan kepada
pimpinan. Output kegiatan ini berupa terpenuhinya lukisan
untuk dipajang di dinding ruang kantor pimpinan. Alokasi
anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp3.000.000,00
dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.852.000,00 atau
95,1%.
b) Pengadaan pakaian seragam beserta perlengkapannya
Untuk

kegiatan

ini

dukungan

dana

yang

dialokasikan adalah sebesar Rp230.000.000,00 dengan
keluaran yang dihasilkan berupa pakaian dinas untuk
KDH dan WKDH, pakaian kerja untuk PHL, serta pakaian
batik tradisional hari-hari tertentu dan Hari Jadi Bantul.
Realisasi

anggaran

Rp221.310.500,00

atau

kegiatan
96,2%

ini
dari

mencapai

alokasi

yang

disediakan.
c) Pengadaan peralatan dan perlengkapan
Kegiatan ini berupa kegiatan untuk menyediakan
peralatan dan perlengkapan kantor maupun rumah
dinas/jabatan bupati dan wakil bupati. Alokasi anggaran
kegiatan ini sebesar Rp2.633.250.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp2.005.346.800,00 atau dengan persentase
serapan sebesar 76,2%.
Adapun realisasi kegiatan meghasilkan keluaran
berupa tersedianya bendera merah putih, papan nama,
bahan/bibit tanaman, pompa air, alat kantor, mebelair, alat
pendingin, alat dapur, alat rumah tangga, personal
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komputer, kamera digital, sound system, partisi dan kaca
film, partisi dan interior, serta pengadaan instalasi genset.
Dengan angka serapan anggaran sebesar 76,2%,
kinerja kegiatan hampir seluruhnya terlaksana kecuali
pekerjaan belanja gedung pengadaan instalasi untuk
genset belum dapat terlaksana senilai Rp84.240.000,disebabkan adanya perubahan nomenklatur anggaran
yang belum diupdate, sehingga sampai akhir tahun
anggaran 2017 masih tercatat walaupun pelaksanaannya
telah diubah dalam rencana untuk tahun anggaran 2018.
Sementara itu, anggaran selebihnya dari kegiatan
ini sebesar Rp627.903.200,00 adalah sisa dari anggaran
pengadaan barang dan jasa.
d) Pemeliharaan rumah dan gedung kantor
Kegiatan pemeliharaan rumah dan gedung kantor
didukung dengan anggaran sebesar Rp728.875.000,00
dan terealisasi sebesar Rp721.925.950,00 atau 99%.
Keluaran

yang

dihasilkan

dari

pelaksanaan

kegiatan ini adalah terpeliharanya rumah dan gedung
kantor sehingga dapat terjaga dengan baik keadaan
maupun fungsinya.
Pemeliharaan yang telah dilakukan meliputi antara
lain pemeliharaan gedung kantor komplek Parasamya
mencakup pemeliharaan atap, lantai, saluran air, kamar
mandi/kecil, pintu, jendela dan plituran, pengecatan
gedung dan pagar. Pemeliharaan juga dilakukan di rumah
jabatan, pemeliharaan kantor perwakilan di Jakarta, serta
melakukan urug rumah dinas Manding.
e) Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Kegiatan
dilaksanakan

pemeliharaan
untuk

kendaraan

menghasilkan
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terjaganya kondisi dan fungsi kendaraan dinas yang
dikelola Bagian Umum dengan baik sehingga dapat
dioperasionalkan untuk keperluan dinas.
Anggaran yang dialokasi untuk kegiatan ini sebesar
Rp921.794.500,00 dan terserap untuk realisasi sebesar
Rp841.590.546,00 atau dengan persentase sebesar
91,3%.
Adapun

pelaksanaan

kegiatan

pemeliharaan

kendaraan dinas ini meliputi kendaraan dinas bupati, wakil
bupati,

dan

unsur

pimpinan

lain

serta

kendaraan

operasional. Wujud pemeliharaan kendaraan berupa
servis dan rehab kendaraan, penggantian suku cadang,
pembelian BBM, pengecatan, pengisian freon, dan
pengadaan aksesories kendaraan.
f)

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
Kegiatan

pemeliharaan

peralatan

dan

perlengkapan dilakukan untuk tetap terpeliharanya kondisi
dalam keadaan baik dan berfungsinya peralatan dan
perlengkapan dengan baik pula.
Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar
Rp285.625.000,00

dengan

tingkat

serapan

sebesar

Rp246.463.150,00 atau 86,3%.
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan yang
dilakukan antara lain pemeliharaan komputer, pompa air,
sound system/tata suara, genset, AC, mesin ketik,
gamelan, perlengkapan listrik, multi media, instalasi
pompa hidrant, meja, kursi, mebelair rumah jabatan,
vertical blind, perlengkapan rumah jabatan, pemeliharaan
jaringan aplikasi persuratan serta pemeliharaan aplikasi
yang dikelola oleh Bagian Umum.
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9) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja keuangan didukung anggaran sebesar
Rp201.880.000,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp176.566.976,00 atau terserap 87,5%.
Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan program
ini

adalah

tercapainya

peningkatan

kinerja,

pelaporan

keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan. Adapun
kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah
sebagai berikut:
a) Peningkatan Kemampuan SDM Pelayanan Administrasi
Umum
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar
Rp159.000.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp158.394.500,00 atau 99,6%. Realisasi kegiatan ini
berupa pelaksanaan bimtek yang dikemas dalam bentuk
outbound yang terbagi dalam dua kali pelaksanaan
dengan sasaran yang berbeda, yaitu kegiatan:
(1) Pelatihan Peningkatan SDM Bagian Umum

Pelatihan

dilaksanakan

di

Green

Valley,

Bandungan, Jawa Tengah sebagai upaya untuk
meningkatkan kemampuan, karakter, dan wawasan
SDM dalam melaksanakan tugas. Kegiatan ini diikuti
oleh karyawan-karyawati yang ada di Bagian Umum.
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Gambar 4.67
Pelatihan Peningkatan SDM Bagian Umum di
Bandungan, Jawa Tengah, 24-26 Februari 2017.
Sumber: Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul

(2) Bimtek Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Sasaran

Bimtek

adalah

SDM

pengelola

keuangan dan aset daerah di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bantul. Kegiatan dimaksudkan
untuk

meningkatkan

ketrampilan,

menyelaraskan

karakter pribadi dengan teamwork serta berkomitmen
dalam mencapai tujuan bersama secara efektif dan
efisien.

Gambar 4.68
Bimtek Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di
Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul,
berlangsung di Kediri, 8 - 9 September 2017
Sumber: Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul
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10) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang,
Kepegawaian dan Ketatausahaan
Kegiatan
keuangan,
dilaksanakan

penyusunan

barang,

laporan

kepegawaian

dengan

dukungan

capaian

dan

kinerja,

ketatausahaan

anggaran

sebesar

Rp42.880.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar
Rp18.172.475,00 atau 42,4%.
Pelaksanaan

kegiatan

ini

diharapkan

mampu

menghasilkan output peningkatan penyusunan pelaporan
capaian kinerja, keuangan, barang, dan ketatausahaan, baik
dari kualitas maupun ketepatan waktunya.
Dukungan kegiatan untuk merealisasi output berupa
belanja atk, penggandaan, lembur, maupun SPPD luar daerah
guna

menggali

informasi

dan

pengetahuan

tentang

penatausahaan keuangan. Pada tahun 2017 perjalanan dinas
luar daerah dilakukan untuk menggali informasi tentang
pelaksanaan pembayaran non tunai.

c. Permasalahan dan Solusi
Berikut ini disampaikan permasalahan dan solusi yang
dilakukan dalam fungsi penunjang pemerintahan umum (lihat
Tabel 4.184).
Tabel 4.184
Permasalahan dan Solusi dalam Fungsi Penunjang
Pemerintahan Umum
No.
1

Permasalahan
Masih
adanya
MoU
yang
belum
ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian
kerjasama

2

Cakupan wilayah yang telah terdata dan
terbakukan nama unsur rupabumi masih
sedikit dkarenakan keterbatasan jumlah
personil dan anggaran

Solusi
1. Secara aktif berkoordinasi dengan OPD
dan pihak terkait untuk menyusun
perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut
MoU yang telah disepakati bersama.
2. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan
evaluasi pasca tersepakatinya perikatan
kerjasama.
Dilaksanakan bimtek dengan menyasar desa
dan kecamatan agar kedepan kegiatan
pendataan dan pembakuan rupabumi dapat
dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif
desa maupun kecamatan dalam hal
penganggaran kegiatan dan pelaksanaan
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No.

Permasalahan

3

Sulitnya menyamakan jadwal kegiatan
pimpinan daerah sehingga terkadang tidak
dapat menghadiri koordinasi pimpinan secara
langsung

4

Terdapat target Perda yang tidak tercapai
sesuai Program Pembentukan Peraturan
Daerah, dikarenakan mekanisme penetapan
yang harus melibatkan pemerintah propinsi
dan/atau pemerintahan pusat
Pencapaian target kegiatan Bantuan Hukum
sangat
dipengaruhi
oleh
banyaknya
permasalahan
yang
diadukan/
dikonsultasikan/dimintakan
pendampingan
hukum serta tingkat kerumitan permasalahan
yang mengharuskan keterlibatan banyak
pihak.
Dalam kegiatan lobby showroom belum
dapat berjalan optimal

5

6

7

Entry Upload SIKP untuk data calon debitur
program KUR sangat rendah

8

Keberadaan LKM yang telah dibina oleh
masing-masing OPD yang membidangi
Tindak lanjut dari Monev dikawasan
Mangrove Baros belum optimal karena
kurang ada respon dan dukungan dari
Pemerintah Desa Tirtohargo
Adanya
penggantian
system
yang
mendukung
kegiatan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kegiatan
Pembangunan,
dimana
system
yang
baru
belum
memasukkan menu laporan pengadaan
barang / jasa.
Adanya penataan OPD baru maka beberapa
personil mengalami mutasi maupun promosi
sehingga masih perlu adanya pendampingan
dan refreshing pengetahuan terkait dengan
akuntabilitas kinerja
Kekurangan personil pengelola pengadaan
barang dan jasa
Waktu Pengajuan proses pengadaan lelang
terlambat (Triwulan III-IV)
Pejabat Pengadaan belum seluruhnya
menyampaikan laporan pengadaan.
Aplikasi SPSE sering mengalami gangguan
Belum dipahaminya peraturan pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa.
Terbitnya Peraturan Bupati nomor 105 tahun
2016
tentang
Kedudukan,
susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul,
menyebabkan
perubahan
susunan
organisasi perangkat daerah Sekretariat
Daerah Kabupaten Bantul.
Dengan adanya bagian baru yaitu Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang
secara aktif melaksanakan tugas sejak 2
Januari 2017 akan tetapi belum disertai
kelengkapan sarana dan prasarana kerja,

9

10

11

12
13
14
15
16
17

18

Solusi
teknis.
1. Dibentuk tim sekretariat yang akan
mempersiapkan rencana materi kegiatan
dan penyusunan jadwal
2. Dibuat
SOP
pelaksanaan
kegiatan
koordinasi pimpinan daerah
Pembahasan dilanjutkan pada Program
Pembentukan Peraturan Daerah tahun
berikutnya
 Mensosialisasikan
program-program
kegiatan bantuan hukum kepada OPD,
pemerintah desa dan masyarakat
 Mengadakan koordinasi dan kerjasama
dengan pihak-pihak terkait
a) Memperbaiki sarana lobby yang rusak
b) Melakukan jemput bola bagi perajin yang
akan mengisi produk
a) Bintek Entry SIKP bagi Pendamping SIKP
b) Koordinasi dengan Kantor Perben Wilayah
DIY
a) Melakukan koordinasi dengan OPD terkait
a) Melakukan koordinasi dengan OPD terkait
b) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah
Desa
Penyempurnaan system dengan memasukkan
menu pengadaan barang / jasa.

Peningkatan
kualitas
SDM
dengan
melaksanakan
pendampingan
dengan
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara,
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan
pihak lain Yang Berkompeten.
Mengangkat tenaga Non ASN
Pembuatan jadwal periodesasi pengajuan
berkas permohonan lelang
Membuat surat edaran Sekretris Daerah
kepada OPD
Konsultasi dengan LKPP Jakarta
Bimtek, FGD, Forkom pengadaan barang dan
jasa
Melakukan
penyesuaian
dan
usulan
perubahan anggaran tahun 2017.

Mengupayakan tambahan tenaga baik ASN
maupun non ASN.
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No.

Permasalahan
Solusi
serta jumlah tenaga/SDM yang belum
tercukupi sebagaimana mestinya. Akibatnya
pelaksanaan kegiatan kurang berjalan
maksimal.
19
Juknis yang dipakai dalam pengukuran
Dalam pengukuran SPM sementara masih
pencapaian SPM masih PP 65 tahun 2005,
tetap menggunakan kebijakan yang lama.
sementara dari kementrian teknis untuk
beberapa bidang SPM sudah ditiadakan
sehingga kesulitan untuk mengukur capaian
SPM-nya.
20
Kurangnya personil terutama di Subag Mengupayakan pengadaan tenaga non PNS
Humas dan Tata Laksana Acara
21
Belum memiliki ruang kerja yang memenuhi Merencanakan rehabilitasi ruang kerja
syarat yang mengakibatkan kurang nyaman
dalam bekerja
22
Belum maksimalnya pengelolaan surat-surat Mendayagunakan personil yang ada dalam
fax dan peralatannya akibat perubahan pengoperasian mesin fax dan pengelolaan
SOTK dan pengurangan personil
surat-surat fax sesuai kemampuan SDM
23
Koordinasi pimpinan yang belum maksimal Perlu penguatan komunikasi dan koordinasi di
sehingga petugas teknis (staf) sering internal unit kerja
menunggu perintah sehingga penyelesaian
suatu pekerjaan menjadi kurang maksimal
Sumber: Sekretariat Dewan, Sekretariat Daerah, BPBD, Dinas PMPT, SAT Pol PP, 2018
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