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DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan 1. 
daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah 
yang penyusunannya berpedoman pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah, RPJM 
Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan 
program satuan kerja.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2. 
untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 
pembangunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta 
berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. 

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk 3. 
periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang 
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dilakukan dengan mendorong partisipasi 
masyarakat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 4. 
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 5. 
merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.

Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 6. 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 7. 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.8. 

RTR (Rencana Tata Ruang), adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang.9. 

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang wilayah. 10. 
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait yang melekat padanya, 
dimana batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Visi adalah rumusan umum berupa gambaran mental berkaitan keadaan yang diinginkan pada akhir 11. 
periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi 12. 
untuk mewujudkan visi.

Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan jangka panjang (13. strategic goals) yang 
dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan, dan 
program.

Strategi pembangunan adalah langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi 14. 
yang berisi program indikatif untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah di tingkat Pusat, Propinisi, 15. 
dan Kabupaten untuk mencapai tujuan pembangunan.

Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan 16. 
oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi 
anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai secara terukur baik 17. 
kuantitas maupun kualitas berkaitan dengan penggunaan anggaran.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, 18. 
keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program 
atau kegiatan.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari 19. 
suatu kegiatan.

Keluaran (20. output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk 
mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan kebijakan.

Hasil (21. outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 
satu program.



seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan vi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT dengan rahmatnya paket modul pelatihan bagi 
widyaiswara yang terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu; (1) Pengarusutamaan Perdamaian: Konsep, 
Kebijakan dan Strategi; (2) Penyusunan Renstra SKPD: Pengintegrasian Tema Pengarusutamaan 

Perdamaian dalam Program Satuan Kerja Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Renja SKPD: Pengintegrasian 
Isu-Isu Pengarusutamaan Perdamaian dalam Program Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan (4) Pengelolaan 
Forum SKPD: Pembahasan Isu-Isu Pengarusutamaan Perdamaian dalam Program Lintas dan Gabungan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah, dapat hadir di depan pembaca sebagai salah satau upaya mendorong peningkatan 
kapasitas aparatur pemerintah khususnya yang terlibat dalam pengembangan program di Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD). 

Disadari perlunya bahan rujukan (literatur) yang membahas secara mendalam tentang pengarusutamaan 
perdamaian sebagai sebuah konsep yang relatif baru di bidang tata kelola pemerintahan, penulis 
memberanikan diri menginisiasi bahan pelatihan ini untuk membantu mengisi kekosongan literatur tersebut. 
Secara khusus modul ini ditujukan bagi pemerintah daerah, SKPD, instruktur, nara sumber, fasilitator dan 
pemerhati bidang pemerintahan yang ingin mendalami tentang konsep pengarusutamaan perdamaian yang 
terintegrasi dalam proses pembangunan. Dimana gagasan ini menjadi salah satu masukan dalam rangka 
pencegahan dan pengelolaan konflik. Kita menyadari betapa berat tugas pemerintah daerah dalam hal ini 
SKPD untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat, jika dalam 
pelaksanaanya tanpa diiringi jaminan situasi dan kondisi keamanan, ketertiban, dan kenyamanan. Oleh karena 
itu, aparatur pemerintah daerah perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan khusus untuk merumuskan 
kebijakan, strategi dan program yang peka terhadap berbagai gejolak dan kerentananan sosial yang mungkin 
timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan. Secara sosiologis perlu dipahami, bahwa 
berapapun besarnya biaya investasi pembangunan yang dikeluarkan tidak akan bermanfaat, jika pada saat 
yang sama hilang dan hancur akibat konflik dan kekerasan yang mewarnai penyelenggaraan pemerintahan. 
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Pembangunan tidak cukup hanya ditopang oleh gagasan dan strategi sektoral, pertumbuhan dan pemerataan 
ekonomi saja tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kemampuan adopsi masyarakat terhadap 
perubahan. Banyak program pemerintah digulirkan di satu sisi telah berhasil dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi dalam jangka pendek tetapi gagal dalam membangun kohesivitas sosial, daya tahan terhadap kerentanan 
dan memperkuat nilai-nilai kultural. Di sisi lain, ketika optimisme setiap daerah mengejar ketertinggalan dengan 
memfokuskan pada upaya meningkat indikator pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur fisik, tanpa diimbangi 
suprastruktur sosial yang memadai, maka secara tidak sadar akan terperosok dalam situasi sulit yang dapat 
menggoncang tatanan kehidupan secara keseluruhan. Kekhawatiran akan terjadinya arus balik yang dapat 
menimbulkan ketidakstabilan dapat terjadi kapan saja dan kerapkali tidak terduga dengan munculnya berbagai 
indikasi penolakan masyarakat, ketidakseimbangan akses sumber daya, melebarnya kesenjangan, dan ketidakadilan. 
Hal ini dikhawatirkan dapat memicu gejolak sosial, seperti pertikaian, kerusuhan, kekerasan, kriminalitas dan konflik 
sara yang dapat menghancurkan apapun yang telah diinvestasikan untuk pembangunan.

Kecenderungan yang terjadi selama ini program pembangunan daerah yang dirumuskan SKPD lebih 
mengarah pada upaya peningkatan pendapatan ekonomi dan pembangunan sarana dan prasarana fisik 
karena dianggap lebih mudah dalam pelaksanaannya, kasat mata, mudah diukur, menyerap lapangan kerja, dan 
argumentasi ekonomis lainnya. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa beberapa daerah lebih mengupayakan 
pembangunan infrastruktur fisik dibanding non fisik, karena kondisi geografis, akses yang terbatas dan keterisolasian, 
memerlukan penanganan segera dengan pertimbangan keterbatasan anggaran. Isu lain, menyangkut kesesuaian 
dan kesinambungan program pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional yang 
seringkali sulit dipadukan. Kecenderungan ini tentunya perlu dikelola dengan baik dengan mengupayakan sistem 
perencanaan pembangunan secara komprehensif dan terintegrasi. Dimana kebutuhan pembangunan ekonomi 
dan prasarana fisik dapat seiring dengan penguatan masyarakat dalam mendorong perubahan sosial, penguatan 
kelembagaan, kemitraan, distribusi sumber daya yang adil, memperkecil kesenjangan antarkawasan, kerjasama 
lintas sektor, lintas budaya dan perdamaian secara lestari. 

 Selanjutnya bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tatanan sosial secara kondusif 
dengan memperkuat keseluruhan aspek pengembangan sektoral, kewilayahan dan budaya secara terpadu. Hal 
ini sangat ditentukan oleh komitmen dan kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, 
strategi dan program pembangunan yang pro-rakyat, berkeadilan dan peka konflik. Langkah awal yang sangat 
strategis dimulai dengan menata sistem pembinaan aparatur dengan memberikan bekal yang memadai terkait 
pemahaman, kesadaran dan keterampilan dalam menginternalisasikan nilai-nilai perdamaian dalam kerangka kerja 
pembangunan. 

Hal ini dirasakan perlu untuk menyusun sebuah panduan atau modul pelatihan yang dapat membantu 
lembaga atau badan diklat dalam mengembangkan kurikulum dan bahan belajar di bidang pengarusutamaan 
perdamaian. Paling tidak, harapan modul ini dapat mengisi kekosongan terkait, bagaimana persoalan ketidakadilan, 
kerentanan sosial, dan dinamika konflik dapat dipahami pada saat pengkajian kondisi daerah termasuk gagasan 
sinkronisasi, harmonisasi dan pengintegrasian prespektif perdamaian (peace mainstreaming) dalam penyelengaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah.  

Kehadiran modul ini juga untuk melengkapi berbagai sumber rujukan berkaitan panduan kerangka kerja 
perdamaian dan pendekatan pembangunan peka konflik (conflict sensitivity approach) yang dapat digunakan 
oleh pemerintah daerah khususnya SKPD dalam merumuskan konsep, strategi dan program pembangunan 
daerah. Terlebih dengan melihat kondisi saat ini, dimana situasi kehidupan masyarakat mengalami perubahan 
cepat menyangkut berbagai isu berkaitan dengan komitmen untuk menjaga perdamaian, reformasi birokrasi, 
penyelenggaraan pemerintahan (good governance), kualitas pelayanan publik, penyelesaian dan penanganan 
korban konflik, reintegrasi, pengelolaan sumber daya, dan hubungan antarpemangku kepentingan di daerah.
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kata pengantar

Dalam hal ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-
pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan buku ini, khususnya kepada pimpinan dan staf badan diklat BKPP 
Aceh, rekan widyaiswara, dan tim konflik dan pembanguan Bank Dunia yang telah bekerja melalui program CPDA 
dalam memperkuat konsep pengarusutamaan perdamaian. Kepada gubernur Aceh, SKPD, Bappeda Aceh, BRA, dan 
pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Buku ini sesungguhnya merupakan karya mereka.

Modul pelatihan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan kita semua dalam rangka mendorong 
peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan bagi widayiswara tentang pengintegrasian 
pengarusutamaan perdamaian dalam berbagai tema pembangunan. Disamping itu sebagai kerangka acuan bagi 
BKPP dalam pengembangan kurikulum dan model pelaksanaan pembinaan aparatur pemerintah daerah dalam 
upaya memenuhi harapan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan, kualitas pelayanan publik dan kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Amin

Banda Aceh, Januari 2012

Wahjudin Sumpeno
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PANDUAN PEMBACA

 

Modul pelatihan ini dikembangkan untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas aparatur 
pemerintah daerah dalam mendorong pengarusutamaan perdamaian sebagai salah satu gagasan 
penting pembangunan berkelanjutan. Modul ini terdiri dari beberapa paket pembelajaran sebagai 

salah satu acuan yang digunakan dalam memandu proses pelatihan bagi aparatur pemerintah khususnya 
dalam memberikan pemahaman tentang konsep pengarusutamaan perdamaian. Beberapa pemikiran, 
pengalaman, saran dan masukan dari berbagai pihak terkait upaya membangun kesadaran aparatur tentang 
pentingnya pengarusutamaan perdamaian sebagai ‘instrument’ dalam mendorong harmonisasi pemangku 
kepentingan yang terlibat dalam pembangunan, kohesi sosial, penyelesaian masalah, pencegahan konflik dan 
sebagai jembatan keberhasilan dalam mensejahterakan masyarakat. Disadari pengarusutamaan perdamaian 
menjadi bagian penting dari proses pembangunan yang harus benar-benar dikawal oleh semua pihak agar 
tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Hal ini dimaksudkan agar program SKPD yang dihasilkan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat, pengembangan wilayah/sektor pelayanan di daerah secara terpadu, dan 
selaras dengan perencanaan di tingkat kabupaten/kota.

Secara khusus, modul ini mengarahkan pengguna untuk memahami landasan teoritis tentang konsep dan 
strategi pengarusutamaan perdamaian dan penerapannya dalam penyelenggaraan pembangunan, meskipun 
dalam prakteknya tidak berbeda dengan proses yang dilakukan secara reguler. Konsep ini juga menjadi dasar 
dalam memperkuat kerangka analisis dan keterampilan dalam menggunakan alat bantu (tools) peka konflik (conflict 
sensitivity approach) dalam analisis dan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Program SKPD diharapkan 
bukan sebagai hasil dari proses teknokratis saja, tetapi mencakup kebutuhan masyarakat, program strategis, 
partisipatif, dan politis-administratif. Modul ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami pentingnya 
isu-isu perdamaian sebagai pisau analisis agar rencana dan anggaran pembangunan yang disusun benar-benar 
berpihak kepada masyarakat marjinal, korban konflik dan kelompok rentan lainnya serta tetap mempertimbangkan 
peraturan yang berlaku.
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Mengapa Modul ini Disusun

Modul ini dikembangkan sebagai respon terhadap kebutuhan pemerintah daerah dalam merumuskan program 
pembangunan mampu mendorong partisipasi publik dan sistem pencegahan dini terhadap konflik. Salah satu 
gagasan utamanya dengan mengintegrasikan pengarusutamaan perdamaian dalam kerangka perencanaan 
pembangunan regular. Selama ini program pemerintah daerah, khususnya SKPD masih cenderung melihat 
faktor ekonomi dan infrastruktur sebagai program prioritas, sehingga perlu didorong untuk menghasilkan 
sebuah perencanaan yang memiliki kemampuan adaptasi dan adopsi terhadap berbagai perubahan di 
daerah yang terjadi baik secara lokal, regional dan global terutama dalam membangun kemampuan aparatur 
melakukan pencegahan dan pengelolaan konflik dan kekerasan dalam pelaksanaan pembangunan. 

 Modul ini membantu aparatur dengan menyediakan pengalaman belajar dalam merumuskan program/
kegiatan pembangunan, khususnya di setiap unit kerja/ bidang/lembaga yang dapat memberikan informasi dini 
tetang gambaran menyeluruh tentang berbagai tindak kekerasan, sengketa, pertikaian, dan konflik sosial lain 
yang terjadi beberapa daerah. Panduan ini membantu dalam memetakan sejak dini kondisi kerawanan sosial 
dan ketidakstabilan yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan, iklim investasi, kualitas 
pelayanan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan. Disisi lain proses ini membantu pemerintah 
daerah dalam membangun kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadi konflik atau kerawanan sosial lainnya. Hal 
ini perlu diantisipasi dalam sebuah proses perencanaan dan penganggaran yang peka konflik dengan melibatkan 
pemerintah daerah, legislatif, lembaga swadaya, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 

 Modul ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan pembangunan daerah yang 
berprespektif perdamaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelembagaan RPJMD, Renstra SKPD, Renja 
SKPD dan forum lintas SKPD dengan memperkenalkan perangkat analisis konflik dan kerangka kerja perdamaian 
termasuk bagaimana pemerintah daerah mengembangkan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan 
kualitas hubungan para pemangku  kepentingan khususnya pemerintah daerah dan masyarakat sebagai mitra 
kerja dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan saat ini dan di masa yang akan datang. 

 Modul ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mempelajari secara sederhana dan menerapkan 
berbagai perangkat analisis konflik dalam setiap pentahapan perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan 
dan kondisi lokal. Disamping itu, beberapa materi yang disajikan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 
aparatur pemerintah daerah dalam mendorong inisiatif dan keterampilan teknis dalam mengkaji dan menyusun 
program dan kegiatan perdamaian sesuai mekanisme perencanaan pembangunan daerah agar dihasilkan prioritas 
pembangunan jangka menengah yang berkualitas dan berkesinambungan.

Maksud dan Tujuan

Modul ini disusun dengan maksud memberikan pemahaman dan keterampilan bagi para perencana, praktisi, 
profesional atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam mengintegrasikan tema perdamaian dalam 
penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Panduan ini ditujukan untuk membantu 
pemerintah daerah dan Tim Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD dalam merumuskan 
visi, misi dan prioritas pembangunan daerah atau sektor pengembangan lain dengan mengintegrasikan 
pengarusutamaan perdamaian sebagai alat analisis untuk meningkatkan kualitas, optimalisasi, sinkronisasi dan 
harmonisasi program pembangunan daerah. Secara khusus tujuan disusunnya modul pelatihan ini, yaitu :

Meningkatnya kualitas proses, kinerja dan keluaran penyusunan rencana pembangunan daerah.1. 

Meningintegrasikan kebutuhan pengarusutamaan perdamaian dalam program  pembangunan daerah.2. 
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panduan pembaca

Keterpaduan perencanaan strategis jangka panjang, menengah dengan rencana dan penganggaran 3. 
tahunan.

Meningkatkan efektifitas peran, fungsi dan keterlibatan lembaga pemerintah (SKPD), legislatif (DPRD) dan 4. 
organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah.

Meningkatkan kemampuan daerah melalui proses perencanaan pembangunan untuk memenuhi aspirasi 5. 

dan kebutuhan masyarakat

Kerangka Pola Pikir

Kerangka pikir pengembangan modul ini didasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintah daerah 
khusunya SKPD dalam mengintegrasikan prespektif perdamaian dalam dokumen perencanaan dan 
penganggaran. Pada tahap awal dilakukan pengembangan kurikulum dan modul pelatihan untuk widyaiswara 
sebagai acuan dalam melakukan pembinaan aparatur melalui program pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, 
berdasarkan masukan dari berbagai pihak maka disusun rancangan modul pelatihan untuk kebutuhan para 
widyaiswara yang bertugas sebagai instruktur pada pusat pengembangan aparatur pemerintah daerah atau 
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Dimana modul ini, dapat dijadilkan perangkat alat bantu 
untuk penyelenggaraan diklat fungsional aparatur, khususnya di bidang pengarusutamaan perdamaian. 

Kerangka alur pikir pelatihan dirumuskan sebagai berikut:

Gambar: Kerangka Pola Pikir
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Struktur Modul

Berdasarkan kajian analisis kebutuhan dan masukan dari berbagai pihak untuk mengembangkan modul yang 
dapat dijadikan bahan dan sumber belajar bagi aparatur pemerintah daerah, maka disarankan agar dimasukkan 
dalam kurikulum pembinaan aparatur daerah di BKPP. Selanjutnya, disusun struktur modul pelatihan untuk 
widyaiswara dalam bentuk pelatihan untuk pelatih (Training for Trainers) yang akan menjadi bekal dalam 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional. Struktur modul pelatihan bagi widyaiswara terdiri dari 
4 (empat) tema strategis berkaitan dengan pengintegrasian pengarusutamaan perdamaian dalam kerangka 
program dan rencana kerja SKPD. Keseluruhan materi pelatihan terdiri dari 4 (empat) modul yaitu; 

Modul Judul Penjelasan

Modul 1 Pengarusutamaan Perdamaian: 
Konsep, kebijakan dan Strategi 
dalam Program Pembangunan 
Daerah

Modul ini berisi penjelasan umum tentang landasan 
filosofis, sosiologis dan aplikasi tentang pentingnya 
pengarusutamaan perdamaian dalam kerangka program 
pembangunan.

Modul 2 Penyusunan Renstra SKPD: 
Pengintegrasian Tema 
Pengarusutamaan Perdamaian 
dalam Program Steategis Satuan 
Kerja Perangkat Daerah

Modul ini berisi penjelasan tentang fungsi dan kedudukan 
dokumen Renstra SKPD dalam kerangka penguatan 
perdamaian selama 5 (lima) tahun. Secara rinci modul 
ini menguraikan mekanisme penyusunan dokumen dan 
keterampilan memfasilitasi penyusunan Renstra SKPD 
berprespektif perdamaian.

Modul 3 Penyusunan Renja SKPD: 
Pengintegrasian Tema 
Pengarusutamaan Perdamaian 
dalam Rencana Kerja Satuan Kerja 
Perangkat Daerah

Modul ini berisi penjelasan tentang fungsi dan kedudukan 
dokumen Renja SKPD sebagai program tahunan dalam 
kerangka penguatan perdamaian. Modul ini menguraikan 
mekanisme dan keterampilan teknis dalam penyusunan 
Renja SKPD berbasis perdamaian. 

Modul 4 Pengelolaan Forum 
SKPD: Pembahasan Tema 
Pengarusutamaan Perdamaian 
dalam Program Lintas dan 
Gabungan Satuan Kerja

Modul ini berisi penjelasan tentang fungsi dan kedudukan 
Forum SKPD sebagai salah satu mekanisme perencanaan, 
partisipatif, harmonisasi, dan konusltasi  publik. Modul ini 
menguraikan bagaimana memfasilitasi Forum SKPD dalam 
rangka peintegrasian program lintas sektor, lintas wilayah 
dan harmonisasi pelaku pembangunan daerah.
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panduan pembaca

Sasaran Pengguna

Modul ini secara khusus ditujukan bagi widyaiswara atau instruktur BKPP dalam memfasilitasi kegiatan 
pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah daerah tentang pengarusutamaan perdamaian dalam 
program SKPD. Modul ini menjadi salah satu rujukan bagi widyaiswara atau instruktur dalam memahami 
pengarusutamaan perdamaian sebagai salah atau strategi penguatan perdamaian melalui upaya 
pengintegrasian dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan. 
Namun, tidak menutup kemungkinan modul ini digunakan untuk kepentingan lebih luas dalam rangka 
mempermudah pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Daerah, SKPD, dan DPRD yang memiliki kewenangan 
dalam perumusan program untuk memastikan isu strategis pengarusutamaan perdamaian menjadi kerangka 
analisis dalam keseluruhan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Disamping itu, 
untuk memastikan dampaknya bagi masyarakat khususnya korban konflik, perempuan dan kelompok 
rentan. Bagi para pemerhati, perencana, praktisi, akademisi, aktivis, swasta/korporasi atau lembaga lainnya 
sebagai salah satu referensi dalam menggali gagasan tentang pencegahan dan pengelolaan konflik serta 
pengembangan program pembangunan berkelanjutan.

Klasifikasi

Agar mempermudah pembaca memahami modul ini, maka penulis menyediakan informasi telusur untuk 
mempermudah pembaca atau pengguna dalam memahami isi dan struktur modul berupa pengelompokkan 
atau pengklasifikasian isi atau bentuk tulisan berdasarkan gagasan atau ide dalam setiap pokok bahasan. Selain 
menyajikan tulisan utama dengan menempatkan pesan-pesan utama (side bar) yang berfungsi sebagai ruang 
tambahan informasi, kasus, catatan dari topik terkait.

Ikon

Modul ini dilengkapi beberapa ikon penting sebagai alat bantu yang akan memandu fasilitator dan peserta 
pelatihan dalam setiap langkah kegiatan pembelajaran berupa petunjuk informasi sebagai berikut:

Ikon Tujuan. Pola perubahan perilaku yang ingin dicapai dari setiap topik atau bahasan 
terkait.

Ikon Pokok Bahasan. Topik atau pokok-pokok materi pelatihan sebagai panduan bagi 
fasilitator dalam menyampaikan informasi pembelajaran.

Ikon Waktu. Jumlah jam pelatihan (kegiatan pembelajaran) dalam setiap pokok bahasan 
atau topik pelatihan terkait.
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Ikon Metode. Saran teknik atau cara yang ditempuh berdasarkan tujuan yang 
digunakan untuk memandu fasilitator memahami proses dari setiap topik atau bahasan 
terkait.

Ikon Proses Pembelajaran. Serangkaian kegiatan yang harus dilalui oleh fasilitator dan  
peserta dalam setiap topik atau bahasan terkait.

Ikon Catatan Penting. Catatan berupa saran, komentar dan pesan utama untuk 
mengarahkan fasilitator dalam pembahasan setiap pokok bahasan agar lebih kreatif 
dan efektif.

Ikon Lembar Permainan. Panduan kegiatan permainan kreatif untuk menghidupkan 
suasana pembelajaran lebih bergairah sesuai dengan tujuan dan pokok bahasan yang 
sedang di pelajari.

Ikon Lembar Bahan Bacaan. Informasi pendukung berupa kiat, trik, artikel atau hasil 
studi yang diberikan kepada peserta untuk memperkaya pemahaman tentang topik 
atau pokok bahasan terkait.
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B A B  1
Rencana Strategis SKPD

“If you don’t know where you’re going, any path will take you there”
-Sioux proverb-

 

Rencana strategis merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai organisasi untuk menentukan 
arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi 
perangkat penting bagi organisasi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana 

mencapainya. Rencana strategis membantu anggota organisasi untuk menemukan masalah yang dihadapi, 
identifikasi potensi dan sumber daya, menyusun program/proyek serta kegiatan untuk mencapai tujuan 
organisasi. Rencana strategis fokus pada upaya sistematis yang dilakukan komponen organisasi dalam 
menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi serta pengembangan suatu visi yang luas. 
Melalui perencanaan strategis seluruh anggota organisasi berkomitmen untuk membangun visi dengan 
mengidentifikasi potensi dan menetapkan strategi spesifik berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi 
dan lingkungan meliputi kekuatan internal dan eksternal termasuk peluang, kecenderungan dan dampak 
terhadap organisasi.

Menyadari pentingnya rencana strategis bagi suatu organisasi, khususnya lembaga pemerintah yang 
memberikan pelayanan kepada publik, maka pihak-pihak yang terlibat meliputi, pimpinan disemua tingkatan 
(eselon), pengelola, tenaga ahli, staf  administrasi, termasuk mitra kerja atau para pemangku kepentingan lain secara 
bersama-sama membangun pemahaman bersama tentang apa, mengapa dan bagaimana rencana strategis. 
Pemahaman yang sama akan membantu mendorong semua pihak berkomitmen dalam mengembangkan arah 
(sense of direction) untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan ungkapan lain, pengembangan visi, misi, 
maksud (goal) dan tujuan (objective) yang akan dicapai merupakan konsensus bersama atau “sharing” dari semua 
yang terlibat dalam proses penyusunan rencana strategis.
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Topik ini, akan mengarahkan pemahaman peserta tentang konsep perencanaan strategis sebagai landasan 
berfikir dan dalam mengkaji lebih dalam tentang pengertian, latar belakang, prinsip-prinsip, kebijakan dan proses 
penyusunan rencana strategis bagi organisasi atau institusi pelayanan publik. Topik ini berupaya untuk memberikan 
pemahaman bersama tentang konsep rencana strategis sebagai landasan dalam pembahasan pada topik 
selanjutnya.

Tujuan

Peserta diharapkan memahami konsep dan kedudukan rencana strategis  SKPD.

 

Pokok Bahasan

Pengertian rencana strategis SKPD.•	

Karakteristik rencana strategis  SKPD.•	

Manfaat rencana strategis  SKPD.•	

Landasan hukum rencana strategis SKPD.•	

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 2 X 40 menit. 

 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya;

Permainan.•	

Curah pendapat dan pengalaman.•	

Diskusi kelompok.•	
 

Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 1.1 - 10.•	

Lembar Permainan 1.1 : Rumah Idaman.•	

Bahan Bacaan 1.1: Konsep dan Pendekatan Perencanaan Strategis dalam Pembangunan.•	

Bahan Bacaan 1.2: Rencana Strategis SKPD; Aplikasi dalam Perencanaan Publik.•	
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bab 1
rencana strategis SKPD

Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Memahami Rencana Strategis

Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.1. 

Mintalah kepada peserta untuk mensimulasikan permainan “Rumah Idaman”. Sebagai 2. 
panduan gunakan lembar permainan 1.1.

Lakukan curah pendapat untuk menggali pemahaman peserta tentang konsep rencana 3. 
strategis dikaitkan dengan permainan yang telah dilakukan. Sebagai panduan ajukan 
pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang rencana strategis SKPD?•	

Apa perbedaan antara rencana konvensional dengan rencana strategis?•	

Mengapa SKPD membutuhkan sebuah rencana strategis?•	

Elemen penting apa saja yang dib•	 utuhkan dalam rencana strategis  SKPD?

Berikan kesempatan untuk menanggapi, memberikan pendapat, berbagi pengalaman dan 4. 
saran. Catatlah hal-hal pokok hasil curah pendapat.

Buatlah resume atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.5. 

Kegiatan 2: Karakteristik Rencana Strategis

Jelaskan secara singkat tentang tujuan dan proses yang akan dilakukan pada kegiatan  ini.1. 

Bagikanlah kepada peserta masing-masing dua lembar metaplan  (kartu) warna merah dan 2. 
putih. Mintalah peserta untuk menuliskan pada masing-masing kartu dengan mengajukan 
pertanyaan sebagai berikut;

Menurut Anda apa karakteristik dari rencana jangka panjang? (tuliskan dalam kartu merah)•	

Menurut Anda apa karakteristik dari rencana strategis? (tuliskan dalam kartu putih)•	

Berikan waktu (±5 menit) bagi peserta untuk menuliskannya dalam kartu tersebut.3. 

Selanjutnya, mintalah peserta untuk membentuk kelompok masing-masing beranggotakan 4. 
4-5 orang. 

Masing-masing kelompok diberi tugas untuk mengidentifikasi dan memformulasikan 5. 
catatan kartu dari anggotanya, mana saja yang termasuk katagori rencana jangka panjang 
atau rencana strategis. 

Berikan kesempatan kepada peserta dalam kelompok untuk mengklarifikasi dan  menjelaskan 6. 
perbedaaan. Buatlah resume hasil diskusi kelompok yang dituangkan dalam tabel sebagai 
berikut:
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Tabel: Perbedaan Rencana Jangka Panjang dengan Rencana Strategis

Rencana Jangka Panjang Rencana Strategis

Mintalah perwakilan peserta untuk memaparkan dalam pleno.7. 

Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk melakukan klarifikasi atas pandangan dan 8. 
pendapat dari  kelompok lain.

Catatlah hal-hal pokok yang berkembang dalam diskusi pleno.9. 

Buatlah resume dan kesimpulan dari hasil pembahasan.10. 

Kegiatan 3:  Manfaat Rencana Strategis SKPD

Jelaskan secara singkat tentang tujuan dan proses yang akan dilakukan dengan mengkaitkan 1. 
hasil pembahasan pada kegiatan sebelumnya.

Selanjutnya galilah pemahaman peserta tentang manfaat dari rencana strategis dengan 2. 
mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Hasil apa saja yang diharapkan dari rencana strategis SKPD?•	

Manfaat apa saja yang diperoleh bagi rencana strategis SKPD?•	

Siapa saja pemangku kepentingan yang memperoleh manfaat dari rencana strategis SKPD?•	

Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan ide, gagasan, dan pendapatnya.3. 

Catatlah hasil pembahasan dan mintalah klarifikasi kepada peserta jika terdapat istilah atau 4. 
catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.5. 
 

Kegiatan 4:  Landasan Hukum Rencana Strategis SKPD

Jelaskan secara singkat tentang tujuan dan proses yang akan dilakukan dengan mengkaitkan 1. 
hasil pembahasan pada kegiatan sebelumnya.

Selanjutnya galilah pemahaman peserta tentang landasan hukum dari rencana strategis 2. 
SKPD dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang menjadi landasan hukum dari rencana strategis SKPD?•	

Mengapa landasan hukum tersebut dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan •	
rencana strategis SKPD?
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Bagaimana keterkaitan antara rencana strategis SKPD dengan produk perencanaan daerah •	
lainnya?

Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan ide, gagasan, dan pendapatnya.3. 

Catatlah hasil pembahasan dan mintalah klarifikasi kepada peserta, jika terdapat hal-hal yang 4. 
perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.5. 

Catatan Penting

Sesi ini secara khusus diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk 
menggali pemahamannya tentang konsep rencana strategis dari berbagai sumber bacaan 
(jika dimungkinkan peserta melakukan browsing melalui media internet). Cara lain dapat 
dilakukan dengan mengundang nara sumber baik dari peserta sendiri atau didatangkan dari 
luar untuk membahas topik khusus sesuai dengan tema yang akan dibahas. beberapa definisi 
tentang perdamaian setelah proses penggalian awal dari peserta, sehingga memiliki kesamaan 
pandangan yang akan bermanfaat dalam pembelajaran pada sesi berikutnya. Kemungkinan 
fasilitator dihadapkan pada kondisi peserta yang belum memiliki pemahaman awal tentang  
topik yang akan dipelajarinya. Fasilitator disarankan untuk melakukan penjelasan awal atau 
dalam prosesnya diberikan kebebasan dan kenyamanan untuk menggali gagasan dengan cara 
mereka sendiri yang dianggap memadai. Cara lain dilakukan melalui beberapa permainan kreatif 
lain dapat dikembangkan oleh faslitator sendiri atau jika ada dari peserta untuk mempertegas 
tentang konsep rencana strategis disesuaikan dengan tema pembelajaran dan kondisi peserta.
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Rumah Idaman
 

Format :  Kelompok
Waktu :  5-10 Menit
Tempat       :  Di dalam ruangan
Bahan  :  Kertas, karton, gunting, lem dan alat tulis
Peserta :  20-25 orang

Deskripsi

Permainan ini untuk memberikan pengalaman, kesadaran dan penghayatan akan 
pentingnya sebuah rencana dalam upaya mencapai tujuan yang cita-citakan. 
Permainan ini mengarahkan peserta untuk menggali ide, gagasan, inisiatif dan 
kreativitas dalam menghadapi berbagai tantangan secara berkelompok untuk 
membuat suatu proyek berupa bangunan rumah dengan bahan-bahan yang telah 
disediakan. Fasilitator meminta kelompok untuk mengikuti perintah secara bertahap 
dengan waktu terbatas. Peserta dapat melakukan permainan dengan cara mandiri 
atau berkelompok dengan pembagian tugas tertentu. Fasilitator memberikan 
perhatian pada proses mereka menentukan gagasan hingga menghasilkan suatu 
karya yang bermanfaat. Masing-masing berusaha untuk fokus terhadap apa yang 
harus dilakukan dan menentukan hasil akhir yang diharapkan. 

 

Tujuan

Memahami pentingnya sebuah rencana bagi individu maupun organisasi dalam 1. 
upaya mencapai cita-cita yang diharapkan.

Melatih kesadaran peserta tentang pentingnya perencanaan sebagai perangkat 2. 
penting bagi organisasi dalam menganalisis masalah, menentukan pilihan dan 
merumuskan masa depan dalam menghadapi situasi dan perubahan.

Melatih kerjasama dalam menyelesaikan suatu masalah.3. 

Menyamakan pemahaman tentang konsep perencanaan bagi para pemangku 4. 
kepentingan yang terlibat dalam program pembangunan.

 

Cara Permainan

Berikan penjelasan umum kepada peserta tentang permainan yang akan 1. 
dilakukan. 

Mintalah peserta untuk membentuk kelompok yang beranggotakan 4–5 orang. 2. 
Masing-masing diminta untuk menentukan nama dan pimpinan kelompok.

Lembar Permainan

1.1
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Tentukan salah satu kelompok untuk menjadi pengamat dan dewan juri dalam 3. 
permainan ini.

Fasilitator menyiapkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan.4. 

Masing-masing kelompok akan menggunakan peralatan dan bahan berupa 5. 
kertas karton, kertas folio/A4, selotip, lem, gunting, pewarna dan alat tulis. 

Mintalah pimpinan kelompok untuk maju ke depan dan memperoleh pengarahan 6. 
dari fasilitator. 

Kemudian berikan penjelasan tentang apa saja yang harus dilakukan. Tegaskan 7. 
kepada pimpinan kelompok bahwa mereka sebagai pimpinan proyek (team 
leader) yang akan mengelola sebuah proyek dan fasilitator bertindak sebagai 
pemilik (owner). 

Pola permainan mengikuti aturan sebagai berikut:8. 

Tahap 1: Mintalah pimpinan kelompok ke  depan kelas, kemudian fasilitator 
memberikan 1 (satu) lembar kertas folio/A4 sebagai lembar kerja 1 kepada masing-
masing pimpinan kelompok. Mintalah kepada mereka untuk mendiskusikannya 
dengan kelompok untuk menggambarkan atau mendesain sebuah rumah idaman 
pada kertas yang telah disediakan dengan cantumkan nama kelompoknya pada 
sudut kanan gambar, misalnya kelompok A, B, C atau D. (waktu max. 10 menit). 

Tahap 2:  Hasil tugas yang diberikan pada tahap 1, dikumpulkan kepada fasilitator 
oleh masing-masing pimpinan kelompok. Fasilitator memberikan 1 (satu) lembar 
kertas folio/A4 sebagai lembar kerja 2 kepada masing-masing pimpinan kelompok 
dan desain gambar yang telah di buat oleh setiap kelompok secara bergantian. 
Misalnya lembar kerja 1 (desain gambar) dari kelompok A di berikan kepada 
kelompok B, kelompok B di berikan kepada kelompok C, Kelompok C di berikan 
kepada kelompok D, dan kelompok D diberikan kepada kelompok A. Selanjutnya, 
mintalah kepada masing-masing pimpinan kelompok mengkomunikasikan 
kepada anggotanya tugas pada tahap kedua bahwa gambar yang mereka terima 
dari kelompok lain untuk menuliskan dalam kertas yang telah disediakan berupa 
uraian kata-kata saja (tidak boleh dalam bentuk simbol atau gambar) yang 
menjelaskan langkah-langkah kerjanya agar mudah dipahami oleh kelompok 
yang akan membuatnya. Tegaskan bahwa setiap kelompok tidak boleh bertanya 
atau berkomunikasi kepada kelompok lain terkait dengan gambar atau lembar 
kerja 1. Mereka harus menyelesaikannya sendiri. Cantumkan nama kelompok 
pada sudut kanan atas lembar kerja 2  (waktu max 10 menit). 

Tahap 3:  Hasil tugas yang diberikan pada tahap 2, dikumpulkan oleh pimpinan 
kelompok kepada fasilitator (desain gambar dan langkah-langkahnya). Fasilitator 
memberikan 1 (satu) lembar kertas folio/A4 sebagai lembar kerja 3 kepada 
masing-masing pimpinan kelompok dan lembar kerja 2 (langkah-langkah) 
yang telah di buat oleh setiap kelompok secara bergantian. Misalnya lembar 
kerja 2 dari kelompok A di berikan kepada kelompok B, kelompok B di berikan 
kepada kelompok C, Kelompok C di berikan kepada kelompok D, dan kelompok 
D diberikan kepada kelompok A.  Selanjutnya, bagilah kepada masing-masing 
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kelompok alat dan bahan yang telah disediakan. mintalah kepada masing-masing 
pimpinan kelompok mengkomunikasikan kepada anggotanya tugas pada tahap 
ketiga bahwa lembar kerja 2 yang mereka terima dari kelompok lain untuk 
membangun miniatur rumah idaman sesuai petunjukkan dalam lembar kerja 2. 
Tegaskan bahwa setiap kelompok tidak boleh bertanya atau berkomunikasi 
kepada kelompok lain terkait dengan lembar kerja 2 yang diterima dari kelompok 
lain. Mereka harus menyelesaikannya sendiri. Hasil kerja kelompok diberi nama 
pembuatnya (waktu max 30 menit). 

Mintalah kepada masing-masing kelompok untuk menyerahkan hasil kerjanya 9. 
dan dipajang di depan kelas agar dapat diamati oleh peserta. Setiap bangunan 
miniatur rumah yang telah diselesaikan akan dilakukan apresiasi dan kompetisi 
untuk memperoleh hasil karya terbaik. Hal ini akan dilakukan penilaian berdasarkan 
kriteria yang telah ditetapkan, seperti:

Kesesuaian dengan gambar desain.•	

Kekuatan.•	

Keindahan.•	

Kelengkapan.•	

Manfaat.•	

Ketepata•	 n Waktu.

Mintalah kepada seluruh peserta untuk memberikan apresiasi dengan 10. 
memberikan penilaian yang menurut mereka dianggap terbaik. Mereka diminta 
mengisi dalam secarik kertas yang telah disediakan dan dikumpulkan kepada 
kelompok dewan juri. 

Mintalah kepada kelompok pengamat atau dewan juri untuk memberikan 11. 
penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Gunakan format penilaian 
yang telah disediakan. 

Hasilnya kemudian diumumkan kepada peserta menurut kriteria juri dan peserta 12. 
untuk juara pavorit.

 

Diskusi

Apa yang Anda rasakan setelah melakukan permainan tersebut?•	

Bagaimana Anda bersama kelompok menemukan cara yang tepat untuk •	
menyelesaikan bangunan rumah idaman sesuai dengan desain atau rencana 
gambar yang telah di buat pada tahap 1 dengan cepat dan benar?

Kendala apa saja yang dihadapi dalam menyelesaikannya? •	

Pelajaran apa saja yang dapat Anda tarik dari permainan tersebut ?•	
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Variasi

Permainan ini dapat dilakukan dengan sistem kompetisi bertahap dimana setiap 
kelompok mengikuti porses pembuatan hingga selesai hingga di peroleh 2 (dua) besar, 
Kelompok yang masuk dalam dua besar kemudian berkompetisi untuk memperoleh 
juara pertama dengan cara melakukan penilaian kembali yang dilakukan oleh seluruh 
peserta dan masing-masing kelompok berusaha agar mereka dapat dipilih menjadi 
juara. Jika tidak ditemukan jalan keluar, maka dapat dilakukan proses negosiasi untuk 
diperoleh pemenangnya, jika tidak maka dilakukan pemungutan suara. Agar lebih 
menarik penentuan kriteria atau indikator yang lebih spesifik dapat dilakukan melalui 
kesepakatan dengan peserta.

Kunci

Setiap kelompok harus menunjuk pimpinan atau team leader yang cakap, percaya 
diri dan mampu memahami permainan termasuk menterjemahkan tugas yang 
diberikan. Setiap kelompok benar-benar memanfaatkan waktu dan sumber daya yang 
dimiliki dengan tepat sehingga dapat menyelesaikannya tepat waktu. Perencanaan 
kelompok yang benar dan realistis akan membantu dalam menyelesaikan masalah 
yang dihadapi termasuk bagaimana memanfaatkan potensi dan kerjasama anggota. 
Kreativitas menjadi sesuatu yang diandalkan dalam permainan ini  dimana kelompok 
dapat mengeksplorasi kemungkinan cara dan hasil yang terbaik dengan berbagai 
keterbatasan, sehingga proses yang dilalui dapat menemukan alternatif terbaik yang 
harus dilakukan ke depan. Tahap 1 dalam permainan ini menjadi kunci keberhasilan 
terutama dalam mendesain bentuk rumah yang sesuai dengan kriteria dan realistis 
untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat. 

Tabel: Panduan Pengelolaan Tugas Kelompok

TUGAS KELOMPOK

Lembar Kerja 1 (desain Gambar) A B C D

Lembar Kerja 2 (Langkah-Langkah) B C D A

Lembar Kerja 3 (Pembangan Produk) C D A B
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Format Penilaian

Nama Kelompok :

Pimpinan Kelompok :

Anggota  :  a.  ______________________

      b.  ______________________

      c.  ______________________

        d. ______________________

Penilaian:

Berikan tanda silang (X) pada skor penilaian berikut;

No. Kriteria
Skor Penilaian (1 – 10)

Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(1) (2) (3) (4)

1. Kesesuaian
2. Kekuatan
3. Keindahan
4. Kelengkapan
5. Manfaat
6. Ketepatan Waktu

dll
Nilai Total
Ranking

 Catatan:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Tim Penilai

________________________
Nama
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Konsep dan Pendekatan Perencanaan 
Strategis dalam Pembangunan 

Munculnya kebutuhan pendekatan perencanaan strategis muncul 
sebagai respon terhadap tujuan yang terlalu luas dalam perencanaan 
komprehensif, maka para perencana di akhir abad ke 20 meminjam 

pendekatan perencanaan strategis yang biasa dipakai dalam dunia usaha dan 
militer. Pendekatan strategis memfokuskan secara efisien pada tujuan yang spesifik 
dengan meniru cara perusahaan bisnis yang diterapkan pada gaya perencanaan 
publik tanpa memprivatisasi kepemilikan publik. Di tahun 1987, Jerome Kaufman 
dan Harvey Jacobs mengkaji perencanaan strategis ini dengan bertanya apakah tipe 
perencanaan ini dapat dipakai untuk seluruh masyarakat dan bukan hanya untuk 
pengguna tradisionalnya, yaitu sebuah perusahaan publik atau dinas pemerintah. 
Mereka juga mewawancarai perencana praktisi untuk mengetahui seberapa 
jauh sebenarnya para praktisi tersebut menggunakan pendekatan perencanaan 
strategis. Hal yang paling penting, kedua penulis ini menentang anggapan bahwa 
perencanaan strategis secara fundamental berbeda dengan praktek perencanaan 
yang ada (komprehensif ). Mereka menyimpulkan bahwa banyak unsur dasar 
perencanaan strategis, seperti: berorientasi tindakan, kajian lingkungan, partisipasi, 
kajian kekuatan dan kelemahan masyarakat sebenarnya telah ada sejak lama dan 
berkembang dalam tradisi perencanaan. Dengan demikian, menurut Kaufman 
dan Jacobs tidak ada perbedaaan yang signifikan antara rencana strategis dan 
perencanaan komprehensif.

Tipe Pendekatan Perencanaan

Dalam sejarah praktek perencanaan, pendekatan perencanaan komprehensif yang 
saat ini dipakai di Indonesia bukan satu-satunya pendekatan, aliran atau corak 
perencanaan. Tipe atau corak perencanaan yang lebih baru muncul sebagai respon 
terhadap corak yang telah ada sebelumnya. Selain itu, corak perencanaan yang 
sudah lama digunakan, yaitu perencanaan induk (master planning) yang terkait 
dengan perencanan kota (urban design) dipakai terutama dalam perencanaan 
wilayah (kabupaten/kota) baru. Secara umum, keragaman corak perencanaan 
yang ada terdiri dari: (1) perencanaan komprehensif (comprehensive planning); (2) 
perencanaan induk (master planning); (3) perencanaan strategis (strategic planning); 
(4) perencanaan ekuiti (equity planning); (5) perencanaan advokasi (advocacy 
planning); dan (6) perencanaan inkrimental (incremental planning). 

Perencanaan publik disusun berdasarkan kesepakatan publik termasuk dalam 
katagori dalam tipe perencanaan komprehensif, perencanaan induk, perencanaan 
strategis, dan perencanaan ekuiti. Perencanaan non-publik (swasta, masyarakat, 
non-pemerintah) termasuk dalam tipe perencanaan advokasi, dan perencanaan 

Bahan Bacaan

1.1
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inkrimental (perencanaan inkrimental dapat pula dipakai dalam perencanaan publik). 
Tipe perencanaan yang biasa dikenal sebagai perencanaan partisipatori adalah: 
perencanaan advokasi, dan perencanaan ekuiti meskipun demikian, dalam perencanaan 
strategis memungkinkan partisipasi masyarakat atau pemangku kepentingan lain 
yang cukup besar. Perencanaan induk (master planning) biasanya digunakan untuk 
perencanaan kabupaten/kota baru, real estat atau kompleks bangunan—yang belum 
ada penduduknya atau karakteristik penduduknya belum pasti.

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah suatu upaya, tindakan sadar dan sistematis dalam memformulasikan 
tujuan yang yang diharapkan dengan mempengaruhi perubahan struktur sosial 
yang ada. Menurut Faludi (1973) perencanaan merupakan suatu tindakan dengan 
kepuasan diri seseorang untuk menyajikan pilihan dalam suatu format dari akibat 
proses perencanaan yang dapat diterima nalar (rasional) dan realistis dengan 
kebutuhan nyata. Quade (1968) menggambarkan melalui pendekatan analisis sistem, 
yaitu suatu pendekatan sistematis untuk membantu pembuat keputusan dengan 
menyelidiki semua masalah, mencari sampai dapat sasaran dan beberapa alternatif 
tindakan. Pandangan lain mengemukakan bahwa perencanaan merupakan aktivitas 
yang tujuan utamanya diarahkan untuk melakukan perubahan sikap dan prilaku 
individu. Roger Everett (1962) membicarakan tentang “difusi inovasi” dalam konteks 
ini telah menguji beberapa cara yang inovatif seperti gagasan baru dan praktek yang 
diadopsi oleh komunitas atau kelompok yang berbeda. Disini perhatian terpusat 
pada perubahan di dalam pola sosial tradisional. 

Piran Wiroatmodjo dkk (2001;38) menjelaskan bahwa perencanaan memiliki 
kedudukan yang sangat penting di dalam pembangunan daerah. Manfaat dari  

perencanaan yang baik dalam kegiatan pembangunan daerah, yaitu: 

Program pembangunan dilaksanakan secara sistematis, terarah sesuai dengan 1. 
tujuan pembangunan berkelanjutan.

Lebih efisien di dalam penggunaan dana, tenaga dan sumber daya yang lain 2. 
pada setiap kegiatan.

Lebih tepat guna bagi peningkatan kesejahteraan daerah dan pemeliharaan 3. 
lingkungan serta sumber daya yang lain untuk tetap mendukung kesejahteraan.

Memiliki dasar pijakan yang jelas untuk pelaksanaan, pengendalian dan 4. 
pengawasan.

Memiliki sarana untuk mencatat dan menilai pelaksanaan dan manfaat kegiatan 5. 
pembangunan daerah.

Perencanaan tidak berarti hanya pembuatan proyek atau pengesahan usulan 
proyek atau kegiatan, dan juga bukan hanya untuk membagi-bagi dana dan sarana yang 
disediakan untuk pembangunan daerah. Secara teknis, perencanaan pembangunan 
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daerah menurut Piran Wiroatmodjo dkk (2001; 42), terdiri atas kegiatan yang dapat 
dikelompokkan menjadi unsur-unsur perencanaan sebagai berikut :

Persiapan Perencanaan.1. 

Pengumpulan dan analisis data.2. 

Penentuan hasil yang diharapkan dari pembangunan daerah secara keseluruhan 3. 
(visi pembangunan total).

Penentuan strategi pembangunan daerah.4. 

Penentuan sasaran pada setiap sektor pembangunan.5. 

Penentuan strategi pelaksanaan untuk mencapai hasil yang diharapkan pada 6. 
setiap sasaran pada setiap sektor.

Penentuan tahapan pembangunan dan hasil yang ingin dicapai pada setiap 7. 
tahapan pelaksanaan (visi temporal) baik secara keseluruhan maupun pada 
setiap sektor.

Penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan disertai urutan prioritas pelaksanaan 8. 
pada setiap sektor.

Penyusunan rencana pembangunan daerah.9. 

Penetapan rencana pembangunan daerah dalam peraturan daerah (perda) 10. 
menjadi Program Peraturan Daerah (properda) dan penjabarannya untuk 
pelaksanaan.

Perencanaan Strategis

Pengetahuan tentang strategi berasal dari kalangan militer, yang kemudian 
dikembangkan dalam dunia akademis khususnya di bidang manajemen perusahaan 
dalam bentuk manajemen strategis (strategic management). Penggunaan istilah 
ini berkembang menjadi perencanaan strategis (strategic planning) terkait dengan 
perencanaan perusahaan (corporate planning). Ilmu strategi yang dulunya digunakan 
oleh para komandan militer kini menjadi andalan para manajer. Perencanaan strategis 
mulai diperbincangkan untuk dipakai pada pemerintahan daerah sejak awal tahun 
1980an. Pada masa tersebut, perencanaan strategis yang diimpor dari model dunia 
bisnis dipakai dalam yurisdiksi beberapa pemerintahan kota di Amerika, antara lain: 
San Fransisco, San Luis Obispo, dan Pasadena (California), Philadelphia (Pennsylvania), 
Albany (New York), dan Memphis (Tennessee). 

Perencanaan strategis telah diterapkan tidak hanya pada bidang pembangunan 
ekonomi, tapi juga di bidang publik lainnya, seperti transportasi, kesehatan, dan 
lingkungan. Hal ini berbeda dengan aplikasi perencanaan strategis ke organisasi yang 
menekankan pada cara pemerintah kabupaten/kota atau unit kerja/dinas terkait yang 
menjalankannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Manajemen strategis berkaitan dengan perumusan arah pengembangan organisasi 
masa depan, untuk mencapai sasaran-sasaran jangka panjang dan jangka pendek. 
Menurut Boseman dan Phatak (1989), proses manajemen atau perencanaan strategis 
mencakup tujuh bagian yang saling berkaitan, sebagai berikut:

Penilaian terhadap organisasi, dalam hal kekuatan, kelemahan, peluang dan 1. 
tantangan (strengths, weakness, opportunities, and threats/ SWOT).

Perumusan misi organisasi.2. 

Perumusan falsafah dan kebijakan organisasi.3. 

Penetapan sasaran strategis.4. 

Penetapan strategi organisasi.5. 

Implementasi strategi organisasi.6. 

Pengendalian (7. control) strategi organisasi.

Perencanaan strategis berbeda dengan perencanaan tradisional (perencanaan 
jangka panjang), demikian juga perencanaan strategis berbeda dengan perencanaan 
induk kabupaten/kota (master planning). Dalam perbandingan antara perencanaan 
strategis dengan perencanaan (komprehensif ) kabupaten/kota, Bryson (1988: 8-10) 
menjelaskan; Pertama, perencanaan strategis lebih berorientasi pada tindakan (action), 
menampung partisipasi masyarakat yang lebih luas, mempertimbangkan kekuatan 
dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang ada, serta menaruh perhatian 
pada kompetisi kepentingan yang terjadi di masyarakat. Kedua, rencana komprehensif 
kabupaten/kota mengacu pada format perundang-undangan tata ruang yang kaku, 
sedangkan perkembangan daerah menghadapi kenyataan yang kompleks, dinamis 
dan sulit diduga, sehingga menuntut rencana pembangunan daerah yang lebih luwes. 
Rencana strategis memungkinkan pengelola pengembangan kabupaten/kota untuk 
selalu berpikir dan bertindak strategis menghadapi perubahan yang drastis. Ketiga, 
meskipun kedua bentuk perencanaan ini mempunyai visi atau tujuan masa depan 
(vision), tapi visi keduanya berbeda. Visi dalam perencanaan strategis mencakup pula 
para pemeran (aktor) pembangunan, program kegiatan (tindakan) dan ruang (tempat). 
Sedangkan, visi dalam rencana komprehensif hanya mencakup program kegiatan dan 
ruang. Visi rencana kabupaten/kota yang jelas dan rinci di masa depan (end state) tidak 
memberi penjelasan siapa yang akan mewujudkan rencana tersebut. Dalam hal ini, 
pengetahuan empiris “bagaimana daerah dapat tumbuh dan berkembang dan siapa saja 
pelakunya” sangat perlu dimiliki oleh perencana strategis.

Tujuan dan sasaran dalam rencana komprehensif, karena bersifat menyeluruh, 
sering dituduh “terlalu luas”, ambisius. Perencanaan strategis memfokuskan perhatiannya 
hanya pada beberapa isu utama saja dan dengan memperhitungkan kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Para pengikut aliran perencanaan strategis 
yakin bahwa pendekatannya “lebih realistis”. Pendekatan perencanaan strategis dan 
perencanaan inkrimental muncul sebagai respon terhadap perencanaan komprehensif 
yang dianggap terlalu berkhayal dan tidak efisien.
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Perencanaan strategis, yang pada mulanya dikembangkan dalam organisasi 
bisnis (profit organization), tetapi dalam prakteknya dapat diterapkan dalam organisasi 
nirlaba dan pemerintahan (Bryson, 1988: 5). Bryson mengingatkan bahwa meskipun 
perencanaan strategis dapat diterapkan dimanapun tetapi tidak semua pendekatan 
(dalam perencanaan strategis) mempunyai kelebihan yang sama karena kondisi tertentu 
akan memerlukan pendekatan tertentu pula. Bryson mengusulkan suatu proses 
perencanaan strategis organisasi nirlaba dan pemerintahan yang mencakup delapan 
langkah sebagai berikut:

Memulai dan bersepakat dalam hal proses perencanaan strategis;1. 

Mengenali mandat yang diberikan ke organisasi;2. 

Menetapkan misi dan nilai-nilai yang dipegang oleh organisasi;3. 

Menilai kondisi lingkungan eksternal, mencakup peluang dan tantangan;4. 

Menilai kondisi lingkungan internal, mencakup kekuatan dan kelemahan;5. 

Menemukenali isu-isu strategis yang dihadapi oleh organisasi;6. 

Merumuskan strategi untuk mengelola isu;7. 

Merumuskan dan meman8. tapkan visi organisasi ke masa depan.

Perencanaan strategis tidak memiliki standar baku dalam penerapan setiap 
langkahnya. Dalam prosesnya, beberapa organisasi mempunyai cara dan variasi tersendiri 
sesuai dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan yang dihadapi. Setiap organisasi 
perlu merancang variasinya sendiri sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi setempat. 
Meskipun demikian, secara umum proses perencanaan strategis memuat unsur-unsur 
sebagai berikut: (1) Identifikasi dan analisis kondisi sosial, ekonomi dan budaya; (2) 
pengkajian lingkungan eksternal; (3) pengkajian lingkungan internal; (4) perumusan visi 
dan misi; (5) penetapan tujuan dan sasaran; (6) penyusunan strategi; dan (7) rencana 
pengembangan. 

Gambar: Model Perencanaan Strategis
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Proses perencanaan strategis tidak bersifat berurutan secara penuh, tapi dapat 
dimulai dari salah satu langkah ke (1), (2), atau (3). Ketiga langkah tersebut saling mengisi. 
Setelah ketiga langkah pertama ini selesai, barulah dilakukan langkah ke (4), kemudian 
dilanjutkan langkah ke (5). Setelah rencana strategis (renstra) selesai disusun, maka 
diimplementasikan dengan terlebih dahulu menyusun rencana kerja. Suatu rencana 
kerja dapat berupa rencana zoning—seperti diterapkan pada perencanaan strategis 
pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan, yang dikembangkan dalam proyek Marine 
Resource Evaluation and Planning (MREP) di Departemen Dalam Negeri.

Perencanaan Daerah di Indonesia

Perencanaan daerah di Indonesia saat ini mengikuti corak perencanaan komprehensif 
yang diungkapkan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Cara 
pengkajian yang digunakan dalan dua tahap; pertama, menerapkan perencanaan 
komprehensif sebagai “titik awal”; kedua, membandingkan corak-corak yang lain 
dengan (atau sebagai respon terhadap) perencanaan komprehensif. Bila perencanaan 
komprehensif ditingkatkan partisipasinya dalam proses perencanaan, maka tipe 
perencanaan ini dapat menjadi pilihan. Perencanaan strategis memang lebih 
mewadahi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaannya, sehingga berbagai 
pihak dapat terlibat untuk mewadahi aspirasi kelompok, golongan atau kekuatan 
politik yang ada di daerah.

Perencanaan komprehensif sebagai pendekatan menyeluruh mempunyai 
jangkauan dan skala yang luas dengan mekanisme pengambilan keputusan yang 
kompleks. Berbeda dengan model perencanaan inkrimental yang bersifat kuratif dan 
jangka pendek, sehingga mempunyai cakupan perencanaan yang lebih terjangkau 
dan terbatas. Bila perencanaan komprehensif menganggap bahwa terdapat satu 
kepentingan umum (satu kesepakatan), maka perencanaan advokasi menganggap 
ada pihak-pihak yang belum terakomodasi kepentingannya dan perlu mendapat 
“pembelaan” (advocacy). Misalnya, kelompok miskin minoritas atau kelompok rentan 
korban konflik di tingkat kabupaten/kota yang biasanya tidak dapat terwadahi dalam 
perencanaan komprehensif.

Proses perencanaan komprehensif dilakukan secara sekuensial (berurutan). Langkah-
langkahnya meliputi (1) pengumpulan dan pengolahan data, (2) analisis, (3) perumusan 
tujuan dan sasaran perencanaan, (4) pengembangan alternatif rencana, (5) evaluasi dan 
seleksi alternatif rencana, dan (6) penyusunan dokumen rencana. Hasil perencanaan 
bersifat rinci, jelas, dan berupa rancangan pengembangan fisik atau tata ruang, antara 
lain meliputi: peta rencana guna lahan, peta rencana jaringan jalan, dan sebagainya. 
Setelah rencana selesai dibuat, maka dilakukan proses pengesahan oleh pihak legislatif, 
dan kemudian dilakukan implementasi rencana (aksi/tindakan). Rencana komprehensif di 
Indonesia disebut sebagai rencana umum tata ruang kabupaten/kota. 

Meskipun berbagai corak perencanaan strategis yang umum digunakan berdasar 
praktek di negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia. Di Indonesia dua corak 
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perencanaan yang telah lama digunakan berupa perencanaan induk (master plan) dan 
perencanaan komprehensif. Beberapa lembaga pemerintah mulai menggunakan corak 
rencana strategis dengan berbagai versi dan penyesuaian. Hal ini sebagai langkah positif 
dalam perencanaan pembangunan, Khusus untuk lembaga pemerintah dan SKPD 
penerapan rencana strategis dilakukan untuk memperbaiki perencanaan komprehensif 
sebelumnya yang lebih difokuskan pada penguatan kelembagaan dan formulasi program 
strategis untuk jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan. 

SKPD berupaya menghasilkan produk rencana strategis sebagai langkah awal yang 
menentukan peluang diterapkannya beragam pendekatan dalam skala organisasi dan 
aspek pelayanan masyarakat yang lebih luas dalam satu kesatuan. Pemilihan pendekatan 
ini sangatlah ditentukan oleh sifat dan skala organisasi, model dan kompetensi 
kepemimpinan, serta kapasitas dan kemampuan staf organisasi untuk melakukan 
perencanaan. 
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RENCANA STRATEGIS SKPD: 
KONSEP DAN APLIKASI DALAM 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Munculnya kebutuhan pendekatan perencanaan strategis dibidang pelayanan 
publik atau program pembangunan sebagai respon terhadap kebutuhan 
khusus yang sulit untuk dicapai melalui pendekatan perencanaan 

komprehensif karena dianggap kurang fokus pada upaya percepatan penguatan 
kelembagaan. Maka para perencana mulai menggunakan pendekatan perencanaan 
strategis yang diadopsi dari dunia usaha dan militer dengan menetapkan pada 
klasifikasi tujuan, sasaran dan hasil secara terukur. Penggunaan pendekatan 
rencana strategis untuk organisasi atau kelembagaan sebagai salah satu cara untuk 
memperbaiki dan meningkatkan kinerja melalui proses transformasi nilai-nilai dan 
keterpaduan sistem.

Dalam sistem perencanaan daerah di Indonesia nampak “benang merah” (linkage) 
antara rencana pembangunan umum (RPJP), rencana induk dan rencana tata ruang 
(RTRW) tidak begitu jelas, meskipun secara teoritis bahwa rencana tata ruang merupakan 
matra ruang dari rencana pembangunan umum. Namun, rencana tata ruang dituntut 
untuk menghasilkan indikasi program pembangunan. Kemudian indikasi tersebut 
dikembangkan sebagai program pembangunan dalam jangka menengah 5 (lima) 
tahun. Hal ini berarti rencana tata ruang memberi arahan bagi rencana perubahan sosial-
ekonomi. Di sinilah nampak bedanya dengan perencanaan strategis. Permasalahan lain 
timbul dari keluwesan rencana strategis. Disisi lain sifat yang luwes ini menyulitkan dalam 
merumuskan kebijakan, karena memberi peluang banyak pihak untuk terlibat dalam 
pembuatan kebijakan dan implementasinya. Demikian pula partisipasi yang lebih luas dan 
intensif dalam penyusunan rencana tentunya akan memperpanjang proses penyusunan 
tersebut. Proses penyusunan sampai dengan pengesahan saat ini sudah memerlukan 
waktu cukup lama.

Pengertian Rencana Strategis SKPD

Rencana strategis (Renstra) SKPD merupakan produk perencanaan pembangunan 
daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan 
pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan 
masyarajat. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai 
tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat 
organisasi; sifatnya garis besar, medium to long range, menghubungkan sumber 
daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu 
melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif 
yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan 
comprehensive dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan 
tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling 

Bahan Bacaan

1.2
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melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan 
SKPD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun 
mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu 
dilakukan agar tujuan tercapai. 

Dengan demikian, rencana strategis SKPD (kabupaten/kota) merupakan satu 
dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan 
SKPD  khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 
(lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. 
Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah seharusnya pemerintah daerah, 
DPRD dan masyarakat memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas proses 
penyusunan dokumen perencanaan, tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan 
review berkala atas implementasinya. Karena penyusunan dokumen rencana strategis 
SKPD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, maka 
proses penyusunan rencana strategis SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan 
SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, 
misi dan agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam 
penyusunan rencana strategis SKPD sesuai tupoksi SKPD. Kinerja penyelenggaraan urusan 
SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan KDH selama masa 
kepemimpinannya.

Fungsi  Rencana Strategis SKPD

Secara umum fungsi rencana strategis SKPD disusun untuk menjawab pertanyaan; 
(1) kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang 
hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya 
dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan oleh SKPD agar tujuan 
tercapai. Rencana strategis SKPD berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit 
visi dan misi KDH Terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, 
sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas 
SKPD serta tolok ukur pencapaiannya. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal 
bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen rencana strategis SKPD perlu 
membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum 
Lintas Pelaku SKPD) untuk mencapai tujuan rencana strategis SKPD melalui proses 
yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan 
teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis. Rencana strategis SKPD memiliki 
fungsi secara spesifik diantaranya;

Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan 1. 
visi, misi, dan tupoksi SKPD dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas SKPD 
dalam implementasinya.

Menterjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan 2. 
pelayanan SKPD agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat; 

Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun 3. 
oleh SKPD.
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Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani 4. 
isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan SKPD.

Menyediakan dasar (5. benchmark) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk 
mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan 
perubahan apabila diperlukan.

Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam 6. 
mencapai tujuan.

Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai 7. 
tujuan.

Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja SKPD.8. 

Substansi Rencana Strategis SKPD

Rencana strategis SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan 
kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Informasi 
baik tentang keluaran (output), maupun sumberdaya yang bersifat indikatif. Visi yang 
terdapat di dalam rencana strategis SKPD merupakan rumusan umum mengenai 
keadaan yang ingin di capai SKPD akhir periode perencanaan melalui misi. Masing-
masing misi memiliki tujuan yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran 
kinerjanya. Dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, SKPD menyusun 
strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan serta rencana 
sumber pendanaannya. 

Selain bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri, SKPD memiliki 
sasaran program yang harus dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam 
melaksanakan perannya, SKPD merumuskan fokus dan prioritas dalam bentuk program 
strategis yang mendasarkan pada kebutuhan pelayanan publik dan kegiatan prioritas 
daerah sesuai dengan platform Kepala Daerah sebagaimana ditegaskan dalam RPJMD.

Strategi kebijakan dan pendanaan SKPD yang disusun pada tingkat program dan 
lintas program SKPD dilengkapi dengan indikator kinerja (outcome) dari masing-masing 
program serta rencana sumber pendanaannya. Sumber pendanaan program dan lintas 
program dalam SKPD, antara lain berasal dari pemerintah pusat dan daerah atau pihak 
swasta (investasi dari pihak swasta dalam atau luar negeri melalui mekanisme Public 
Private Partnership.

Fokus Rencana Strategis SKPD

Rencana strategis SKPD dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong perubahan 
atau merevitalisasi masyarakat melalui upaya penguatan lembaga, dinas atau unit 
teknis pemerintah daerah. Rencana strategis SKPD menjadi bagian penting dari 
sebuah prencanaan komprehensif di daerah yang terintegrasi dengan perencanaan 
pemerintah yang disusun oleh perencanaan daerah (Bappeda), mendorong partisipasi 
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para pejabat publik terhadap perencanaan, dan membantu kabupaten/kota (daerah/
region) untuk menemukan dan mendifinisikan kembali masalah uatama (isu kritis) 
yang dihadapi daerah. Oleh karena itu rencana strategis SKPD menjadi perangkat 
efektif dalam meningkat fungsi kelembagaan pemerintahan dan pelayanan terhadap 
masyarakat. Meskipun dari sisi perencana masih terjadi perbedaan sikap berkaitan 
dengan pelibatan berbagai unsur atau stakeholders dalam masyarakat. Berikut 
beberapa cara pandang terhadap perencanaan strategis untuk melihat pola umum 
perencanaan yang dilakukan dan bentuk keterlibatan para pemangku kepentingan.

Perencanaan strategis berfokus kepada organisasi

Rencana strategis lebih berfokus pada organisasi, artinya penentuan tujuan, sasaran 
dan manfaat secara khusus diarahkan pada upaya memperkuat organisasi atau 
kelembagaan. Pada umumnya perencanaan strategis yang berfokus pada organisasi 
publik akan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Berbeda 
dengan organisasi korporasi hanya sedikit pemangku kepentingan yang terlibat, 
yaitu anggota dewan sebagai pemilik atau komisioner yang dipilih atau ditunjuk. 
Salah satu alasannya, organisasi korporasi telah memiliki pembagian tugas dengan 
kapasitas pengetahuan atau keahlian tersendiri dalam bidang tertentu, sehingga 
partisipasi masyarakat kurang begitu diperlukan karena dianggap menjadi berlebihan 
dan membuang waktu. Partisipasi masyarakat untuk melegitimasi proses mungkin 
tidak perlu, karena anggota dewan atau pembuat kebijakan sudah banyak terlibat, 
dimana mereka menjadi perwakilan masyarakat, tapi tidak mencerminkan demokrasi 
langsung.

Perencanaan strategis berfokus pada program

Rencana strategis dapat diformulasikan untuk kebutuhan bidang pengembangan atau 
yang dikenal dengan perencanaan program. Model ini lebih mendorong keterlibatan 
lebih luas dari masyarakat, terutama dalam kapasitasnya sebagai pengguna atau 
pemanfaat program. Misalnya, perencanaan layanan kesehatan gratis biasanya 
melibatkan banyak pihak disamping SKPD, lembaga swadaya, tenaga kesehatan 
dan masyarakat. Rencana strategis memungkinkan publik berpartisipasi dalam 
menyediakan informasi berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan hidup sehat, 
reaksi terhadap alternatif rancangan sistem pelayanan kesehatan, asuransi kesehatan 
dan advokasi tentang kebijakan dalam mengatasi permasalahan selama pelaksanaan 
program. Karena perencanaan fasilitas kesehatan tidak hanya dilihat dari kepentingan 
unit kerja pelayanan saja tetapi lebih luas mencakup kepuasan konsumen atau 
pengguna jasa tersebut (seperti: sistem rawat inap), maka seringkali antara pengguna 
langsung dan masyarakat umum dipisahkan dan dianalisis berdasarkan kontribusi 
dan tujuan program itu sendiri.

Perencanaan strategis berfokus kepada Komunitas

Bila fokus perencanaan strategis pada komunitas, maka pada umumnya semua warga 
atau semua kelompok masyarakat akan berpartisipasi. Hanya, seringkali semua warga 
atau semua kelompok dianggap sama rata, dan dianggap semuanya mempunyai 
kepentingan terhadap komunitas secara keseluruhan. Penerapan konsep stakeholder 
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dalam mekanisme perencanaan strategis untuk komunitas akan mengatasi kesalahan 
anggapan ini. Terdapat beberapa pola partisipasi masyarakat yang dilakukan 
dalam penentuan rencana strategis. Meskipun, tingkat partisipasi atau keterlibatan 
masyarakat dalam tiap tahapan perencanaan tentu berbeda-beda sesuai dengan 
tugas dan fungsinya bahkan terkadang sulit diprediksi. Selain itu, tidak jelas pengaruh 
perbedaan tingkat partisipasi dengan hasil proses perencanaan. Hal ini baru akan 
diketahui setelah perencanaan strategis lebih banyak diterapkan dan lebih banyak 
studi dilakukan.

Manfaat Rencana Strategis SKPD

Merujuk tipe perencanaan strategis yang dikemukakan Gordon (1993: 3-6), berikut 
beberapa penjelasan tentang manfaat dalam perencanaan program SKPD:

Antisipasi terhadap masa depan, terutama terhadap peluang dan permasalahan  1. 
strategis. Sejak dini dimungkinkan permasalahan dapat diantisipasi sebelum 
terjadi, maka permasalahan tersebut dapat diminimalkan dan dampaknya 
dapat dikendalikan. Bila peluang tidak diantisipasi, maka kita akan kehilangan 
kesempatan dan mungkin muncul masalah baru karenanya.

Evaluasi diri. Dengan perencanaan strategis, SKPD dapat bekerja bersama 2. 
pemangku kepentingan lain untuk mengevaluasi diri, terutama tentang kekuatan 
dan kelemahan yang dimiliki. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan diri akan 
membuat keputusan lebih realistis dalam merencanakan masa depannya.

Perumusan tujuan bersama melalui konsensus. Dengan tipe perencanaan 3. 
strategis, SKPD dapat membangun konsensus antarpemangku kepentingan 
untuk merumuskan arah dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. 
Dalam pembangunan konsensus ini tentunya ada negoisiasi untuk “memberi-
dan-menerima”. Lebih baik sedikit terjadi konflik selama proses untuk membangun 
kesepakatan daripada konflik terjadi setelah proses perencanaan selesai dan 
rencana telah disahkan untuk diimplementasikan. 

Alokasi sumberdaya. SKPD dapat mengalokasikan sumberdaya dengan 4. 
menetapkan prioritas dalam perumusan strategi, terutama sumberdaya manusia 
dan  prasarana. Alokasi sumberdaya dilakukan antar bidang layanan yang saling 
berkompetisi dalam meningkatkan kualitas layanan.

Pemantapan tolok banding (5. benchmarks), yang berupa rumusan tujuan 
dan sasaran. Hasil implementasi atau tindakan dibandingkan dengan tolok 
ukur keberhasilan. Dengan menilai kinerja akan dapat ditarik “pelajaran” dari 
pengalaman dan masukan balik diperlukan untuk meningkatkan kualitas rencana 
strategis dalam hal proses maupun produknya.
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Tantangan Rencana Strategis SKPD

Sebagai salah satu sebuah perencanaan pembangunan, rencana strategis SKPD 
disusun mengikuti alur proses yang berlaku dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN, 
UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 17/2003 tentang Keuangan 
Negara dan Permendagri No. 13/2006 menuntut daerah agar mampu melakukan 
perencanaan dan penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki, 
sehingga pemerintah daerah harus mempunyai kapasitas dalam mengelola sumber 
daya khususnya personil dilingkungan unit kerja masing-masing. Berkaitan dengan 
upaya peningkatan kualitas, integrasi dan sinergi perencanaan dengan merujuk pasal 
6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 2007, Bappeda diantaranya 
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pelaksanaan 
tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Di sisi lain, SKPD memiliki peran 
dalam menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup 
tugasnya. Dengan demikian, setiap perubahan regulasi, maka Bappeda dituntut untuk 
mensosialisasikan kepada seluruh dinas. Namun masih ada beberapa kesulitan implementasi 
peraturan baru di daerah. Sementara pemahaman praktis SKPD belum mampu mendorong 
SKPD dalam mempersiapkan penyusunan dokumen rencana strategis SKPD. Umumnya 
SKPD masih belum memiliki kesamaan pandangan dalam implementasi regulasi terkait 
dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang dihasilkan. Terutama keselarasan 
dan keterpaduan perencanaan serta proses partisipasif dengan melibatkan pemangku 
kepentingan yang lebih luas khususnya masyarakat pemanfaat dari pelayanan yang 
diberikan SKPD terkait, Ditambah menghadapi keterbatasan waktu dan SDM yang ada. 
Akibatnya bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi dokumen rutinitas 
dan ritual yang sama dari tahun ke tahun. Bahkan seringkali dokumen merupakan produk 
hasil penyusunan satu orang tanpa ada proses partisipasi di dalam penyusunannya, karena 
keterbatasan waktu dan metodologi partisipasi.

Oleh karena itu, Bappeda dan SKPD perlu menyamakan persepsi dan tindakan 
terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan yang berkualitas dari sisi materi--
sinergis membangun keselarasan dan harmonisasi pemangku kepenitngan serta efektif 
mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah. Perlu dipahami bahwa rencana 
strategis SKPD dalam satu kesatuan perencanaan dan penganggaran daerah yang 
merupakan penjabaran dari dokumen strategis daerah, seperti RPJPD dan RPJMD untuk 
pemecahan isu strategis daerah jangka menengah.
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Mengembangkan rencana strategis dalam penataan kabupaten/kota dan penguatan kelembagaan 
pemerintahan di daerah didasarkan kebutuhan utama masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan 
yang dikaitkan dengan fungsi dan peran setiap unit kerja pemerintahan (SKPD). Disamping itu, 

rencana strategis juga sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai 
insititusi atau organisasi lainnya dalam menyelesaikan berbagai masalah yang di hadapi. Rencana strategis 
organisasi pemerintah, seperti halnya organisasi publik lainnya didasari oleh landasan filosofis, yuridis, 
psikologis dan sosiologis yang mempengaruhi kehidupan organisasi secara keseluruhan. Oleh kerena itu, 
tantangan dalam pengelolaan pembanguan dan pemerintahan hendaknya didasarkan pemahaman tentang 
konteks dan kebutuhan masyarakat tentang tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

   Prinsip-prinsip yang melandasi perencanaan tidak terlepas dari kerangka kebijakan pembangunan daerah 
yang telah ditetapkan melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak.  Renstra SKPD sebagai bentuk 
nilai-nilai, komitmen, dan harapan organisasi atau kelembagaan pemerintahan agar dalam mencapai tujuan dan 
sasarannya didasarkan pada kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama. Prinsip-prinsip Renstra SKPD tentunya 
di bangun atas dasar nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dengan kebutuhan peningkatan pelayanan publik 
yang bersifat sektoral. Prinsip-prinsip penyusunan rencana strategis hendaknya menjadi dasar dalam praktek 
perencanaan SKPD dengan mempertimbangkan kebutuhan teknis perencanaan, aspiratif dan partisipasi pemangku 
kepentingan khususnya masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai yang dibangun dalam penyusunan Renstra SKPD 
bukan saja menjadi bagian teknokratis saja tetapi membutuhkan pertimbangan para pemangku kepentingan yang 
terlibat dalam pembangunan.
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Dalam pembahasan topik ini, peserta diberikan ruang untuk menggali beberapa prinsip dasar dalam 
penyusunan rencana strategis SKPD dengan mengkaji lebih dalam tentang nilai-nilai, praktek positif dan pengalaman 
dalam perencanaan publik. Disamping itu, topik akan mengarahkan pembaca bagaimana memfasilitasi proses 
proses belajar dan menggali nilai-nilai bersama tentang penyusunan rencana strategis SKPD sesuai dengan norma 
dan ketentuan yang berlaku.

Tujuan

Peserta diharapkan memahami nllai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Renstra SKPD.
 

Pokok Bahasan

Membangun nilai bersama dalam penyusunan Rentra SKPD.•	

Prinsip-prinsip penyusunan Renstra SKPD.•	

Internalisasi nilai dan prinsip-prinisp penyusunan Renstra SKPD.•	

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 2 X 40 menit. 

 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya;

Analisis nilai.•	

Curah pendapat.•	

Diskusi kelompok dan pemaparan.•	
 

Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 2.1 - 10.•	

Lembar Permainan 2.1: Lingkaran Nilai.•	

Bahan Bacaan 2.1: Prinsip-Prinsip Penyusunan Renstra SKPD.•	
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Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Membangun Nilai Bersama dalam Penyusunan Renstra SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.1. 

Bagikan kepada peserta masing-masing dua lembar metaplan.2. 

Selanjutnya galilah nilai-nilai sesuai dengan pemahaman peserta tentang nilai-nilai yang 3. 
perlu dibangun dalam Renstra SKPD, dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang nilai-nilai bersama?•	

Kemukakan nilai-nilai apa saja yang mendasari penyusunan Renstra SKPD?•	

Mengapa nilai-nilai tersebut itu penting?•	

Masing-masing peserta menuliskannya dalam metaplan. Mintalah salah seorang peserta 4. 
untuk merumuskan pokok-pokok gagasan dari pendapat peserta. 

Catatlah hasil pembahasan dan mintalah klarifikasi kepada peserta, jika terdapat istilah atau 5. 
catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.6. 

Kegiatan 2: Prinsip-Prinsip Penyusunan Renstra SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini 1. 
dengan mengkaitkan hasil pembahasan sebelumnya.

Bagikan kepada peserta masing-masing dua lembar metaplan.2. 

Selanjutnya galilah nilai-nilai sesuai dengan pemahaman peserta tentang nilai-nilai dalam 3. 
Renstra SKPD, dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang prinsip-prinsip yang melandasi penyusunan Renstra SKPD?•	

Prinsip-prinsip apa saja yang mendasari penyusunan Renstra SKPD?•	

Mengapa prinsip-prinsip tersebut itu penting dijadikan dasar dalam penyusunan Renstra •	
SKPD?

Masing-masing peserta menuliskannya dalam metaplan. Mintalah salah seorang peserta 4. 
untuk memfasilitasi merumuskan pokok-pokok gagasan dari pendapat peserta tentang apa 
saja yang menjadi prinsip-prinsip dalam penyusunan Renstra SKPD. 

Catatlah hasil pembahasan dan mintalah klarifikasi kepada peserta, jika terdapat istilah atau 5. 
catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.6. 
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Kegiatan 3: Internalisasi Nilai dan Prinsip dalam Penyusunan Renstra SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini 1. 
dengan mengkaitkan hasil pembahasan sebelumnya.

Mintalah  kepada peserta untuk memilih salah satu nilai atau prinsip yang dianggap penting 2. 
dalam membangun perdamaian kemudian lakukan permainan tentang “Lingkaran Nilai” 
dengan menggunankan panduan permainan 2.1.

Setelah permainan selesai lakukan penggalian gagasan dan refleksi terhadap permainan 3. 
tersebut. Catatlah hal-hal yang dianggap penting.

Selanjutnya, mintalah peserta untuk membentuk kelompok yang berjumlah 4-5 orang, 4. 
Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan prinsip penyusunan Renstra SKPD  yang telah 
disepakati.

Selanjutnya ajukan pertanyaan sebagai berikut:5. 

Bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai yang telah disepakati dalam proses penyusunan •	
Renstra SKPD?

Hal apa saja yang menjadi kondisi yang memungkinkan nilai-nilai tersebut dapat •	
diinternalisasikan dalam proses penyusunan Renstra SKPD?

Faktor-faktor positif apa saja yang dapat mengefektifkan proses internalisasi nilai-nilai •	
perdamaian dalam proses penyusunan Renstra SKPD? 

Siapa saja yang berpengaruh dan bertanggung jawab dalam proses penyusunan Renstra •	
SKPD?

Masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyusun bahan 6. 
paparan berupa pokok-pokok pikiran penting yang akan disampaikan dalam pleno.

Setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil dikusinya dalam pleno selama 5-10 menit. 7. 
Berikan ksempatan kepada peserta atau kelompok lain untuk memberikan pendapat, saran 
atau kritik.

Catatlah hasil pembahasan pleno dan mintalah klarifikasi kepada peserta, jika terdapat istilah 8. 
atau catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.9. 

Catatan Penting

Topik ini memberikan pengalaman dan penyadaran terhadap nilai dan prinsip-prinsip yang 
menjadi acuan dalam penyusunan Renstra SKPD. Dalam proses belajar, fasilitator dapat 
memberikan pengalaman belajar proses penggalian nilai-nilai dan prinsip-prinsip bersama dalam 
mendorong membangun proses dan interaksi antarpemangku kepentingan dalam menentukan 
masa depan organisasi, komunitas atau SKPD. Sebelum dimulai dengan pembahasan kelompok 
dapat diawali dengan pemaparan kasus yang digali dari peserta sendiri tentang pengalaman 
dalam merumuskan nilai-nilai bersama dengan memberikan penegasan berupa proses 
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pembelajaran dan tantangan yang dihadapinya. Khusus untuk penggalian cara atau tindakan 
dalam menginternalisasikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip penyusunan Renstra SKPD, fasilitator 
dapat memandu melalui permainan kreatif untuk menemukan cara bagi peserta agar dengan 
leluasa mengekspresikan pendapat, ide dan pandangannya tentang topik tersebut.
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Lingkaran Nilai
 

Format :  Individual dan Pleno 
Waktu :   5-10 Menit
Tempat       :  Di dalam ruangan
Bahan  :  Spidol, kertas atau metaplan
Peserta :  20-25  orang

Deskripsi

Permainan ini dimaksud untuk memberikan pengalaman dan penghayatan kepada 
peserta tentang bagaimana menemukan cara/metode/tindakan yang dianggap 
penting oleh setiap orang dalam menginternalisasikan nilai dan prinsip-prinsip 
dalam proses perencanaan. Lingkaran nilai memberikan gagasan kepada semua 
pihak untuk berkontribusi secara sadar dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-
hari. Nilai-nilai yang dibangun sebagai sebuah kesepakatan yang dibangun atas dasar 
pentingnya pencapaian tujuan bersama dan penyelesaian masalah yang dihadapi. 
Permainan ini dilakukan dalam situasi kelas atau pleno dengan melibatkan seluruh 
peserta. Fasilitator meminta kepada peserta untuk menetapkan satu nilai atau prinsip 
yang dianggap penting dan dituliskan dalam kertas serta diletakkan di tengah ruang 
kelas. Kemudian, fasilitator secara acak memilih satu orang untuk berbicara di tengah 
lingkaran tentang apa yang dilakukan untuk memprakteknya dalam kegiatan sehari-
hari. Setelah itu setiap peserta menunjuk rekannya untuk maju ketengah lingkaran 
untuk melanjutkannya—demikian seterusnya. Masing-masing diberi waktu, hingga 
hitungan lima. Jika tidak mampu menjawab, maka dia keluar dari lingakaran. 

 

Tujuan

Memahami  nilai-nilai bersama yang melandasi perencanaan.1. 

Membangun kesepahaman dalam membangun komitmen bersama untuk 2. 
mewujudkan-nya.

Melatih kemampuan menginternalisaikan nilai atau prinsip-prinsip dalam 3. 
perencanaan  dengan mengungkapkannya gagasannya.

Penyadaran pentingnya setiap individu, kelompok atau komunitas untuk 4. 
menjadikan nilai dan prinsip sebagai acuan dalam membangun masa depan 
secara berkelanjutan.

 

Lembar Permainan

2.1
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Cara Permainan

Berikan penjelasan umum kepada peserta tentang permainan yang akan 1. 
dilakukan. 

Mintalah seluruh peserta untuk berkumpul di tengah ruangan dengan 2. 
membentuk lingkaran. 

Fasilitator menyiapkan kertas, spidol, dan metaplan. Tuliskan dalam selembar 3. 
kertas dengan huruf besar salah satu nilai atau prinsip dalam penyusunan Renstra 
SKPD yang telah disepakati dalam kegiatan sebelumnya. 

Mintalah salah satu peserta untuk berdiri di tengah lingkaran sambil memegang 4. 
tulisan tentang salah satu prinsip atau nilai. Kemudian mereka diminta untuk 
menjelaskan secara ringkas dan jelas tentang komitmen atau tindakan untuk 
mewujudkannya. 

Selanjutnya, peserta pertama diminta menunjuk peserta kedua untuk 5. 
melanjutkannya dengan komitmen dan gagasan yang berbeda dari peserta 
sebelumnya (tidak boleh sama) demikian seterusnya.

Bagi peserta yang tidak mampu dalam waktu singkat menjelaskan, maka ia diminta 6. 
memisahkan diri dari lingkaran, dan fasilitator segera menunjuk penggantinya.

Fasilitator dapat mengganti nilai atau prinsip lainnya, jika dirasakan sudah cukup.7. 

Lakukan hingga semua peserta menyelesaikannya.8. 

Bagi peserta yang berada pada urutan terakhir diberikan sanksi oleh peserta 9. 
lainnya.  

Diskusi

Galilah hikmah dari permainan tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan 
berikut:

Apa yang Anda rasakan setelah melakukan permainan tersebut?•	

Bagaimana Anda mengungkapkan ide, gagasan dan pandangannya dengan cara •	
yang tepat sebagai komitmen untuk mewujudkannya?

Kesulitan atau hambatan apa saja yang Anda hadapi dalam proses tersebut? •	

Pelajaran Apa yang dapat ditarik dari permainan tersebut ?•	
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Variasi

Permainan ini dapat dilakukan secara kompetisi dengan membaginya dalam 
beberapa kelompok. Masing-masing kelompok dinilai dari kecepatan dan ketepatan 
dalam mengungkapkan komitmennya dari sejumlah nilai atau prinsip perencanaan. 
Bagi kelompok yang menyelesaikan lebih cepat dan benar, maka kelompok tersebut 
keluar sebagai pemenangnya. 

 

Kunci

Proses perencanaan hendaknya memiliki acuan berupa nilai-nilai yang disepakati 
bersama agar proses dan hasil yang dcapai benar-benar mendorong kebersamaan, 
kerjasama, raa memiliki, tanggung jawab dan keadilan. Setiap individu berusaha 
menemukan prinsip-prinsip universal yang dapat dipahami dan diterima oleh semua 
pihak.
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Prinsip-Prinsip 
Penyusunan Renstra SKPD

Proses perencanaan strategis untuk setiap unit kerja, dinas, atau badan di 
lingkungan pemerintah daerah disusun melalui pendekatan keterpaduan yaitu: 
teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Hal 

ini dimaksudkan agar perencanaan selain diharapkan memenuhi kaidah substansi 
penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten 
dengan rencana lain yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership). 
Karena perencanaan merupakan komitmen semua pihak untuk mewujudkannya. 
Dalam Undang-Undang No. 25/2004 telah memberikan panduan dalam penyusunan 
rencana pembangunan sebagai kerangka acuan bagi pemerintah daerah, khususnya 
SKPD dalam penyusunan rencana strategisnya yang memenuhi prinsip-prinsip 
sebagai berikut:

Strategis.1. 

Demokratis dan Partisipatif.2. 

Politis.3. 

Perencanaan dari bawah (4. Bottom-up planning).

Perencanaan dari Atas (5. Top-down planning).

Strategis

Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan 
pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis 
dalam jangkauan perubahan ke depan. Renstra SKPD merupakan suatu kerangka kerja 
pembangunan komprehensif dan sistematis dalam mencapai tujuan yang diharapkan 
oleh masyarakat. Renstra SKPD pada dasarnya sebagai hasil dari pemikiran strategis 
dalam menghadapi tantangan perubahan dan isu-isu kritis dalam jangka menengah 5 
(lima) tahun yang perlu direpon melalui program/kegiatan dinas, badan atau unit kerja 
pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota. Kualitas dokumen Renstra SKPD sangat 
ditentukan seberapa jauh perencanaan mampu menggambarkan secara sistematis 
proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan 
proses menetapkan ke mana daerah melalui unit kerja sektoral akan diarahkan dan 
apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; bagaimana mencapainya; 
dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Prinsip 
strategis dalam penyusunan Renstra SKPD mencakup:

Profil Pelayanan SKPD berisikan status, posisi, kedudukan dan kinerja SKPD dalam •	
penyelenggaraan fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah 

Bahan Bacaan 

2.1
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sesuai tupoksi SKPD serta kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan eksternal 
(tantangan dan peluang) dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen rencana strategis SKPD yang telah disahkan berisikan visi, misi, tujuan, •	
arah, strategi, dan kebijakan pembangunan pelayanan SKPD dan keuangan SKPD; 
dan

Prioritas program (SKPD, Lintas SKPD, dan Lintas Kewilayahan) termasuk tolok •	
ukur, target kinerja capaian program, pagu indikatif, dan penanggung jawab 
kelembagaan.

Demokratis dan Partisipatif

Renstra SKPD merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan daerah 
yang disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu 
prinsip demokrasi dan partisipasi menjadi landasan dalam proses penyusunan Renstra 
SKPD yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat 
dalam pengambilan keputusan di semua tahapan perencanaan, mencakup:

Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses •	
pengambilan keputusan perencanaan.

Kesetaraan antara pemerintah dan lembaga non-permerintah (pemangku •	
kepentingan) dalam pengambilan keputusan.

Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan.•	

Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum •	
perempuan dan kelompok marjinal.

Kempemilikan (•	 sense of ownership) masyarakat terhadap Renstra SKPD.

Melibatkan media dalam mendukung proses sosialisasi Renstra•	  SKPD.

Terdapat konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan •	
keputusan seperti perumusan prioritas issues dan permasalahan, perumusan 
tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas program.

Proses demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam bentuk naskah kesepakatan 
pemangku kepentingan melalui proses konsultasi publik pada tahapan penting 
perencanaan dan Forum Lintas Pelaku Renstra SKPD yang berisikan konsensus atau 
kesepakatan terhadap isu-isu prioritas pelayanan SKPD dalam jangka menengah, 
rumusan tujuan, arah, strategi dan kebijakan pembangunan SKPD, keuangan dan 
pembiayaan SKPD, program prioritas, pagu indikatif program serta kegiatan.
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Politis

Dokumen Renstra SKPD merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan 
politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-
undang. Dengan kata lain Renstra SKPD sebagai sebuah produk politik yang dalam 
penyusunannya melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama 
Kepala Daerah Terpilih dan DPRD.

Dilakukan konsultasi dengan KDH Terpilih untuk penerjemahan yang tepat dan •	
sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih ke dalam tujuan, 
strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah.

Melibatkan DPRD dalam proses penyusunan •	 Renstra SKPD.

Beberapa pokok pikiran DPRD menjadi acuan dalam proses penyusunan •	 Renstra 
SKPD.

Tersedianya naskah akademis (NA) untuk mendukung proses pengesahan •	 Renstra 
SKPD.

Review dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan •	 Renstra SKPD.

Review, saran dan masukan Kepala Daerah (gubernur/bupati/walikota) berkaitan •	
terhadap rancangan Renstra SKPD.

Dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Qanun) •	 Renstra 
SKPD.

Pengesahan Renstra SKPD sebagai Peraturan Kepala (perka) SKPD yang mengikat 
semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan.

Bottom-up Planning

Prinsip bottom up plannning adalah sebuah paradigma pembangunan yang 
mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama dalam keseluruhan proses 
pembangunan baik tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan  evaluasi 
pembangunan. Masyarakat secara optimal dalam memberikan masukan berupa 
ide, gagasan dan harapan kepada pemerintah dalam merumuskan program 
pembangunan. Tujuan yang ingin dicapai masyarakat dapat berjalan sehingga 
masyarakat dapat melihat apa yang diperlukan dan apa yang diinginkan. Pemerintah 
dapat mengambil peran sebagai fasilitator dikarenakan ada peran masyarakat lebih 
banyak. Masyarakat akan lebih kreatif dalam mengeluarkan ide-ide yang yang akan 
digunakan dalam suatu jalannya proses suatu program.
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Perencanaan dari bawah yang dimaksud bahwa proses penyusunan Renstra SKPD 
harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat:

Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi 1. 
dengan visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih.

Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat 2. 
tentang prioritas pembangunan daerah Renstra strategis SKPD.

Top-down Planning

Perencanaan dengan sistem “top down planning” artinya perencanaan yang dilakukan 
oleh SKPD sebagai pelaku utama dalam memberi ide dan gagasan awal dalam 
memformulasikan dan melaksanakan program, SKPD berperan lebih dominan 
dalam mengatur bergulirnya program mulai dari perencanaan hingga evaluasi, 
dimana peran masyarakat tidak begitu berpengaruh. Prinsip ini juga menjelaskan 
bagaimana posisi SKPD dalam menjabarkan arah dan kebijakan pembangunan di 
atasnya, sehingga mendorong sinergi dengan proses strategis yang dilakukan oleh 
lembaga lainnya. Perencanan dari atas yang dimaksud bahwa proses penyusunan 
Renstra SKPD perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen 
pemerintahan berkaitan:

Kesinambungan dan sinergi dengan RPJP dan RPJM Nasional.1. 

Sinergi dan konsistensi dengan RPJPK.2. 

Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD.3. 

Renstra4.  SKPD sinergi dan komitmen pemerintah daerah melalui unit teknisnya 
terhadap tujuan pembangunan global seperti Millenium Development Goals, 
Sustainable Development, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih, 
sanitasi, dan infrastruktur dasar.
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B A B  3
Proses dan Mekanisme Penyusunan Renstra SKPD

Dalam peraturan peundang-undangan telah diatur sistem dan mekanisme penyusunan rencana 
pembangunan yang menjadi acuan SKPD dalam menyusun rencana strategis. Alur dan mekanisme 
perencanaan menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam memfasilitasi proses dan terlibat dalam 

pengambilan keputusan menyangkut kepentingan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Seperti halnya 
dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD) sebagai arahan komprehensif kemana daerah 
akan dikembangkan ke depan, Renstra SKPD menjadi bagian integral dan tidak terpisahkan dari keseluruhan 
proses tersebut. Dimana dokumen Renstra SKPD sebagai instrumen penting bagi badan, dinas dan unit teknis 
dalam menjabarkan kebijakan daerah serta menentukan visi, misi, tujuan, strategi dan program pelayanan 
publik 5 (lima) tahun ke depan. 

Proses penyusunan Renstra SKPD melalui 3 (tiga) tiga alur penting sebagai model penerapan perencanaan 
komprehensif yaitu; (a) alur proses teknokratis—strategis; (b) alur proses partisipatif; dan (c) alur proses politis-
legislasi. Ketiganya menjadi kerangka acauan bagi SKPD dalam merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan 
serta pagu indikatif. Ketiga alur ini, secara teknis menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi 
satu sama lain agar dihasilkan Renstra SKPD yang terpadu. Penekanan terhadap alur proses teknokratis dan strategis 
menjadi lebih dominan dalam Renstra SKPD karena pada dasarnya perencanaan ini merupakan penjabaran secara 
teknis bidang atau sektor pengembangan khusus dari perencanaan daerah (RPJMD). Meskipun, dalam kenyataannya 
perlu akuntabilitas sebuah rencana strategis dengan melibatkan pemangku kepentingan lain dalam diskusi dan 
konsultasi publik dengan maksud untuk memastikan bahwa program yang dirumuskan benar-benar aspiratif dan 
berpihak kepada kepentingan masyarakat.

 Topik ini memberikan pemahaman kepada peserta tentang proses dan alur penyusunan rencana strategis 
sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah. Disamping itu, proses pembelajaran dirancang 
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sebagai wahana simulasi dalam menjabarkan arah kebijakan pemerintah daerah sesuai kaidah teknis perencanaan 
yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif.

Tujuan

Peserta memahami elemen penting dalam penyusunan Renstra•	  SKPD.

Peserta mampu mengidentifikasi alur dan proses penyusunan Renstra•	  SKPD sesuai dengan 
Pemendagri No 54/2010.

Peserta mampu mengindentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi.•	
 

Pokok Bahasan

Elemen pokok dalam porses penyusunan Renstra•	  SKPD.

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra•	  SKPD.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi.•	
 

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 2 X 40 menit. 

 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya:

Curah pendapat.•	

Diskusi kelompok.•	

Presentasi.•	
 

Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 3.1 - 10.•	

Bahan Bacaan 3.1: Alur dan Mekanisme Penyusunan Rencana Strategis: Permendagri No. 54 •	
Tahun 2010.
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Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Elemen Pokok dalam Proses Penyusunan Rentra SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini. 1. 

Penyelenggara dapat mengundang nara sumber atau tenaga ahli untuk memberikan 2. 
penjelasan tentang topik yang akan dibahas. 

Mintalah kepada nara sumber untuk memaparkan pengalaman atau hasil kajiannya tentang 3. 
“Elemen Pokok dalam Renstra SKPD” (30 menit). 

Proses tanya jawab dipandu oleh moderator. Jika, tersedia waktu cukup, tanya jawab dapat 4. 
dilakukan dalam beberapa termin. 

Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab dan 5. 
diskusi tentang topik yang disampaikan nara sumber.

Catatlah hal-hal penting dari hasil pemaparan dan tanya jawab yang telah dilakukan. 6. 

Buatlah resume atau kesimpulan hasil pembahasan, kemudian 7. kaitkan dengan kegiatan 
berikutnya.

Variasi:

Jika tidak dapat menghadirkan nara sumber ahli (eksternal), dapat dilakukan memberikan 
kesempatan kepada peserta sebagai nara sumber untuk menyampaikan pandangan dan 
gagasannya langsung dalam bentuk makalah yang akan dipresentasikan dalam pleno. (Berikan 
kesempatan kepada peserta untuk menyusun makalah diluar jam belajar yang telah disediakan 
dengan melakukan telusur informasi melalui internet atau bahan belajar lainnya). Fasilitator dapat 
menunjukkan peserta untuk menjadi moderator yang mampu mengatur jalannya proses diskusi.

Kegiatan 2: Alur dan Mekanisme Penyusunan Renstra SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan pada kegiatan sebelumnya. 

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, mintalah peserta untuk membentuk kelompok 2. 
dengan anggota 4-5 orang.

Masing-masing kelompok diminta untuk mengkaji lebih dalam tentang alur dan mekanisme 3. 
penyusunan Renstra SKPD sesuai dengan Pemendagri No 54/2010 tentang Tahapan dan 
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Sebagai panduan ajukan beberapa 
pertanyaan pemicu sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang alur, proses dan mekanisme penyusunan Renstra SKPD?•	

Mengapa alur, proses dan mekanisme tersebut penting untuk dilakukan dalam •	
penyusunan Renstra SKPD?
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Apakah dinas atau badan di lingkungan pemerintah daerah telah menerapkan alur dan •	
mekanisme penyusunan rencana strategis sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Bagaimana peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses tersebut?•	

Sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam setiap tahapan tersebut?•	

Jawaban terkait pertanyaan di atas yang dirumuskan dalam bentuk catatan penting yang 4. 
akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian sajikan dalam tabel sebagai 

berikut:

Tabel: Alur, Proses dan Mekanisme Penyusunan Rentra SKPD

Mekanisme 
Penyusunan Hasil Pelaku Sumber Daya Catatan

Catatan: Tabel ini sebagai acuan umum saja, masing-masing kelompok dapat memodifikasi sesuai kebutuhan dengan 
menambah penjelasan atau aspek kajian.

Hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dalam pleno.5. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengkritisi dan memberikan masukan 6. 
terhadap paparan yang disampaikan. 

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.7. 

Kegiatan 3: Hambatan dan Tantangan yang dihadapai

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan kegiatan sebelumnya. 

Lakukan diskusi lanjutan untuk mengkaji lebih dalam tentang hambatan dan tantangan yang 2. 
dihadapi dalam penerapan alur dan mekanisme penyusunan Renstra SKPD. Sebagai panduan 
ajukan beberapa pertanyaan pemicu sebagai berikut:

Berdasarkan pengalaman Anda hal-hal positif apa saja yang menjadi pendorong •	
keberhasilan dalam setiap alur atau tahapan penyusunan Renstra SKPD?

Hambatan internal apa saja yang dihadapi dinas atau badan ketika menerapkan alur, •	
proses dan mekanisme tersebut?

Tantangan eksternal apa saja yang dihadapi dinas atau badan ketika menerapkan alur, •	
proses dan mekanisme tersebut?

Bagaimana pembelajaran yang dapat diperoleh dari upaya menemukan cara terbaik •	
dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan tersebut? 



seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan 42

bab 3 
proses dan mekanisme penyusunan

Jawaban terkait pertanyaan di atas yang dirumuskan dalam bentuk catatan penting yang 3. 
akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian sajikan dalam tabel sebagai 

berikut:

Tabel: Hambatan dan Tantangan dalam Alur, Proses dan
Mekanisme Penyusunan Rentra SKPD

Mekanisme Penyusunan 
Rentra SKPD Hambatan Tantangan Potensi Solusi

Hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dalam pleno.4. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengkritisi dan memberikan masukan 5. 
terhadap paparan yang disampaikan. 

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.6. 

Catatan Penting

Pembahasan awal pada topik ini, fasilitator lebih difokuskan untuk membangun pemahaman 
yang sama dari peserta tentang alur, proses dan mekanisme penyusunan Renstra SKPD sebagai 
kerangka analisis untuk memahami proses pembelajaran selanjutnya. 

Fasilitator dapat menggali pengalaman peserta dengan memberikan kesempatan untuk 
menceritakan gagasan dan pengalamannya sebagai peserta atau pada saat memfasilitasi proses 
penyusunan rencana strategis di setiap unit kerja/dinas/badan.

Identifikasikan informasi dasar yang dibutuhkan sebagai bahan dalam mengidentifikasi alur, 
proses dan mekanisme penyusunan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Hal ini penting dilakukan karena proses ini sangat erat kaitannya dengan keterpaduan 
perencanaan pembanguan daerah dan konsistensi dengan prinsip-prinsip perencanaan (teknokratis, 
partisipatif dan aspiratif ). Alangkah baiknya, jika tersedia waktu yang cukup, peserta diberikan bahan 
bacaan tentang beberapa peraturan dan kebijakan menyangkut proses penyusunan Renstra SKPD.
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Alur Dan Mekanisme Renstra SKPD: 
Permendagri No. 54 Tahun 2010

Renstra SKPD tentunya disusun mengikuti alur dan proses yang telah 
ditentukan peraturan perundang-undangan, karena hasilnya menjadi 
dokumen publik yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bagi daerah 

untuk melaksanakannya. Artinya dokumen Renstra SKPD sebagai dokumen resmi 
pemerintah yang akan memberikan dampak terhadap perubahan dan masyarakat. 
kelengkapan isi dokumen sesuai dengan sistematika yang dipersyaratkan di peraturan 
perundangan yang berlaku (PP No. 8/ 2008); penjabaran, dan ketajaman isi dokumen. 
Perlunya memahami mekanisme dan alur perencanaan dan penganggaran daerah 
sebagai kompetensi penting bagi perencana agar proses dan hasilnya benar-benar 
sesuai dengan peraturan dan selaras dengan konteks kebutuhan pelayanan publik 
sesuai dengan tupoksi SKPD. Alur dan mekanisme penyusunan Renstra SKPD didesain 
berdasarkan alur pemikiran strategis yang merupakan proses menetapkan kemana 
daerah (SKPD) akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai, dan 
langkah-langkah untuk mencapainya. Sehingga penerapan alur dan proses dalam 
penyusunan dokumen Renstra SKPD diharapkan dapat:

Memastikan sinergi dan konsistensi antara perencanaan strategis SKPD dengan 1. 
perencanaan diatasnya seperti RPJPD dan RPJMD; RPJM provinsi. 

Membangun komitmen pemerintah dalam prencanaan dan penganggaraan 2. 

RPJM Nasional/Renstra KL; RTRWD), serta peraturan perundangan yang berlaku.3. 

Memastikan terjaganya proses partisipasi dan demokrasi dalam penyusunannya 4. 
melalui forum SKPD/gabungan SKPD, dan forum multi Stakeholders lain serta 
metode penjaringan aspirasi masyarakat.

Memastikan konsistensi dan penjabaran yang logis Renstra5.  SKPD untuk 5 tahunan 
ke dalam rencana kerja tahunan (Renja SKPD).

Landasan Penyusunan Renstra SKPD                               
(Permendagri No. 54 Tahun 2010)

Keberadaan Permendagri 54/2010 pada prinsipnya untuk memberikan acuan kepada 
pemerintah daerah dalam menyiapkan dokumen rencana pembangunan daerah 
secara komprehensif, sebagaimana yang diamanatkan oleh PP 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah. Dalam proses perumusan dan penerbitan peraturan ini 
melibatkan berbagai  pihak baik di Pusat (Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian 
keuangan, MenPAN, BPK, BPKP dan LAN) maupun daerah (Pemerintah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota). Permendagri 54/2010 ini merupakan sebuah instrumen 
pelaksanaan di daerah sebagai referensi utama dalam penyusunan dokumen rencana 

Bahan Bacaan

3.1
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pembangunan daerah khususnya Renstra SKPD. Permendagri 54/2010 ini, diharapkan 
dapat meningkatkan kualitas penyusunan dokumen Renstra SKPD sehingga dapat 
terwujud konsistensi antar dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD), 
penganggaran dan keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya.

Beberapa hal yang ingin dicapai dengan terbitnya Permendagri ini adalah untuk:

Memperkuat tugas pokok dan fungsi  Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), 1. 
Bappeda, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala SKPD;

Mengintegrasikan mekanisme perencanaan dan penganggaran sebagai bagian 2. 
dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Mengoptimalkan penerapan perencanaan partisipatif dalam perencanaan 3. 
pembangunan daerah;

Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah, dan;4. 

Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 5. 
daerah.

 

Kasus : Alur dan Mekanisme Perencanaan                       
Strategis Hennepin Country

Dalam tulisannya Kemp, (1992: 49-61) memberikan contoh yang umum digunakan 
oleh sebuah organisasi daerah dalam menyusun rencana strategis daerah untuk kota 
Hennepin. Kota ini mencoba merancang sebuah mekanisme penyusunan rencana 
pembanguan daerahnya dengan menggunakan pendekatan strategis dengan 
mengelaborasi kebutuhan dalam pencegahan konflik perumusan kebijakan dalam 
beberapa tahapan. Garis besar tahapan penyusunan rencana strategis diuraikan 
sebagai berikut:

Isu-isu strategis muncul dari konflik antar tiga faktor esensial, yaitu:1. 
Tujuan kebijakan kabupaten (hal-hal yang kabupaten ingin  mencapainya, •	
dalam arti  layanan, keuangan, atau sasaran-sasaran manajemen)
Mandat (penugasan) pelayanan (hal-hal yang harus dilakukan menurut •	
peraturan perundang-undangan)
Kecenderungan dalam lingkungan (perubahan nyata  dan dirasakan •	
dalam hal kependudukan, ekonomi, sosial-politik, kebutuhan layanan, dan 
sebagainya).

Dilakukan tiga tahap proses manajemen isu, yaitu: 2. 
Tahap 1: identifikasi isu-isu strategis•	
Tahap 2: pengembangan dan pemilihan alternatif strategi•	
Tahap 3: identifikasi tindakan untuk menjalankan strategi yang telah dipilih.•	
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Alur dan Mekanisme

Pemerintah melalui Permendagri No. 54 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah telah mengeluarkan panduan dalam berupa Tahapan dan Tata 
Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) 
yang dibangun dalam 4 (empat) tahapan utama yaitu:

Tahapan Penyusunan Renstra SKPD

Tahap Persiapan
Orientasi Renstra SKPD1. 
Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD2. 
Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD3. 

Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD
Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD1. 
Penyusunan profil pelayanan SKPD dan prediksi jangka menengah2. 
Tupoksi SKPD3. 
Perumusan Visi dan Misi SKPD4. 
Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu5. 
Review Renstra K/L dan Renstra SKPD 6. 
Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan7. 
Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)8. 
Pembahasan Forum SKPD9. 
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD10. 
Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD11. 

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD
Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD1. 
Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD2. 

Tahapan Penetapan Renstra SKPD

Tahap Persiapan Penyusunan Renstra SKPD 

Tahapan persiapan penyusunan Renstra SKPD dilakukan untuk menyiapkan 
keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra SKPD provinsi dan kabupaten/kota. 

Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD1. 

Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD dimulai dari penyiapan rancangan Surat 
Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD provinsi 
dan kabupaten/kota. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf SKPD 
bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan 
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penganggaran. Susunan keanggotaan Tim Penyusun Renstra SKPD yang ditetapkan 
dengan keputusan kepala daerah ini sekurang-kurangnya sebagai berikut: 

Ketua Tim   :        Kepala SKPD 

Sekretaris Tim   :        Kasubag TU/pejabat lainnya 

Kelompok Kerja   :   Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, 
yang diketuai oleh kepala unit kerja  dengan anggota pejabat/
staf SKPD dan unsur non pemerintah yang dinilai kompeten 
sebagai tenaga ahli.

Orientasi mengenai Renstra SKPD2. 

Orientasi mengenai Renstra SKPD kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk 
penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan 
perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan 
daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan 
dokumen Renstra SKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan 
informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun 
Renstra SKPD.

Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra SKPD3. 

Rencana kegiatan tim penyusun Renstra SKPD dirumuskan dalam agenda kerja yang 
digunakan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran KDH hingga 
verifikasi rancangan Renstra SKPD sebagai bahan musrenbang. Agenda kerja ini 
berfungsi sebagai alat bantu dalam melakukan koordinasi dan integrasi antara proses 
penyusunan Renstra SKPD dengan penyusunan RPJMD. 

Tabel: Contoh Agenda Kerja Penyusunan Renstra SKPD

NO. Kegiatan
Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. Persiapan Penyusunan Renstra SKPD

B. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
C. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
D. Penyampaian rancangan Renstra SKPD
E. Verifikasi rancangan Renstra SKPD

F. MUSRENBANG RPJMD

Pengumpulan Data dan Informasi4. 

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan 
menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Dalam 
penyusunan Renstra SKPD perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan 
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pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. 
Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan 
dalam menyusun Renstra SKPD, meliputi:

Peraturan perundang-undangan yang terkait.1. 

Kebijakan pemerintah yang terkait.2. 

Dokumen pendukung diantaranya:3. 

RPJMD provinsi, RTRW provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD •	
provinsi.

RPJMD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJMD provinsi, dan Renstra •	
K/L untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota.

Hasil evaluasi Renstra SKPD periode lalu.•	

Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir. 4. 

Tahap Penyusunan Renstra SKPD 

Tahapan penyusunan Renstra SKPD terdiri dari dua tahap, yaitu: (1) perumusan 
rancangan Renstra SKPD; dan (2) penyajian rancangan Renstra SKPD. 

Tahap Perumusan Rancangan Awal Renstra SKPD1. 

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra SKPD sangat menentukan kualitas 
dokumen Renstra SKPD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal 
dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah Rancangan Awal RPJMD yang 
menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD 
selama 5 (lima) tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk 
memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait. 
Dokumentasi hasil perumusan Rancangan Awal Renstra SKPD dan keseluruhan tahap 
perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai kertas kerja (working paper) 
yang merupakan dokumen yang tak terpisah serta dijadikan sebagai dasar penyajian 
(dokumen) Renstra SKPD.

Pengolahan data dan informasi (a) 

Data dan informasi gambaran pelayanan SKPD; mencakup (1) struktur 1. 
organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan 
menentukan lingkup kewenangan SKPD, (2) data dan informasi yang 
menggambarkan capaian yang telah dilaksanakan dalam rencana strategis 
SKPD periode sebelumnya, (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi 
masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, 
dan regulasi dalam lingkup kewenangan SKPD.
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Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD: mencakup (1) 2. 
data pendapatan SKPD, (2) data belanja SKPD, (3) data pembiayaan SKPD 
(khusus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD).

Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri dari:(b) 

Analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi 1. 
dan permasalahan pelayanan SKPD. 

Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi 2. 
potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD. 

Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD(c) 

Penyusunan rancangan Renstra SKPD provinsi, dilakukan review Renstra K/L dan 
Renstra SKPD kabupaten/kota, yang mencakup:

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan 1. 
Renstra K/L;

Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;2. 

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan 3. 
Renstra SKPD kabupaten/kota; dan

Program prioritas SKPD kabupaten/kota dan target kinerja serta lokasi program 4. 
prioritas.

Penyusunan rancangan Renstra SKPD kabupaten/kota, dilakukan review Renstra 
K/L dan Renstra SKPD provinsi, yang mencakup:

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan 1. 
Renstra K/L; 

Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;2. 

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan 3. 
Renstra SKPD Provinsi; dan

Program prioritas SKPD provinsi dan target kinerja serta lokasi program 4. 
prioritas.

Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup: (d) 

tujuan dan sasaran RTRW;1. 

Struktur dan pola ruang; dan2. 

Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah;3. 
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Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis 4. 
(KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:(e) 

Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (potensi dan permasalahan 1. 
pelayanan SKPD);

Hasil review Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota untuk penyusunan 2. 
Renstra SKPD provinsi dan hasil review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi 
untuk penyusunan Renstra SKPD kabupaten/kota;

Hasil penelaahan RTRW; 3. 

Hasil analisis dokumen KLHS; dan4. 

Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan 5. 
Renstra SKPD berdasarkan huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d).

Perumusan visi dan misi SKPD(f ) 

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD sebagai hasil dari analisis 
sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal masa depan yang 
ingin dicapai (clarity of direction) oleh SKPD berdasarkan kondisi dan situasi yang 
terjadi saat ini yang menggambarkan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini 
dan masa depan yang ingin dicapai. Visi pembangunan dibangun melampaui 
realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu 
komitmen dan upaya merancang serta mengelola perubahan dalam rangka 
pencapaian tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran 
berandai-andai (wishfull thinking), tetapi dengan fokus pada masa depan yang 
hendak dicapai oleh SKPD. Pernyataan visi secara artikulatif akan memberikan 
arah yang jelas bagi anggota organisasi bagaimana mencapai masa depan yang 
diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD(g) 

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang 1. 
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan 
jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan 
arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan berupa beberapa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan 2. 
untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan 
menangani isu strategis daerah yang dihadapi. 
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Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD. (h) 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan 
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam 
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan 
indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang 
dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Langkah 
yang diperlukan dalam perumusan sasaran sebagai berikut:

Mereview pernyataan tujuan pelayanan jangka menengah yang telah 1. 
dirumuskan;

Mereview program prioritas beserta target indikator kinerja dari Rancangan 2. 
Awal RPJMD yang menjadi tanggung jawab SKPD;

Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan;3. 

Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap 4. 
sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tugas dan fungsi 
SKPD; dan

Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan dan misi 5. 
serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan.

Hasil analisis dan kajian sampai dengan perumusan tujuan dan sasaran jangka 
menengah pelayanan SKPD ini disampaikan kepada Bappeda sebagai bahan/
masukan bagi penajaman substansi yang dihasilkan dalam penyusunan 
rancangan awal RPJMD. Tim penyusun RPJMD selanjutnya menggunakan hasil 
analisis/kajian dan rumusan dari tim penyusun Renstra SKPD.

Mempelajari Surat Edaran Kepala Daerah perihal Penyusunan Rancangan (i) 
Renstra SKPD (dilampiri Rancangan Awal RPJMD dengan indikator keluaran 
program dan pagu per SKPD) 

Setelah surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD 
diterima, maka SKPD perlu mencermati:

Jadwal penyampaian rancangan Renstra SKPD;1. 

Muatan rancangan awal RPJMD (analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan 2. 
sasaran pembangunan 5 (lima) tahun tahun mendatang, strategi dan arah 
kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi 
rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan); dan

Indikator keluaran program dan pagu indikatif per SKPD;3. 
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Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah SKPD (j) 

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD merupakan strategi dan kebijakan 
SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang 
selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas 
dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD 
menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah 
SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi 
tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya 
menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD 
yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. 

Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, (k) 
dan Pendanaan Indikatif 

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD sesuai tugas dan fungsi SKPD. 
Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD 
sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan 
SKPD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan 
kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan 
kebijakan jangka menengah SKPD. Indikator keluaran program prioritas berisi 
outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka 
menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

Perumusan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran (l) 
RPJMD 

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah 
indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 
SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja SKPD 
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Review1.  terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; 

Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi 2. 
langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; 
dan 

Identifikasi indikator dan target kinerja SKPD yang berkontribusi langsung 3. 
pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. 

Pelaksanaan Forum SKPD (m) 

Forum SKPD dalam rangka penyusunan Renstra SKPD merupakan forum para 
pemangku kepentingan pelayanan SKPD untuk membahas rancangan Renstra 
SKPD dibawah koordinasi kepala SKPD untuk mendapatkan masukan bagi 
penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra SKPD. Forum SKPD 
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merupakan forum penting guna membantu memastikan bahwa isu strategis 
pelayanan, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dimuat 
dalam dokumen Renstra SKPD mampu merespon kebutuhan serta aspirasi para 
pemangku kepentingan pelayanan SKPD tersebut. Forum sebaga sarana untuk 
melakukan uji publik atas rancangan kebijakan pelayanan SKPD dalam merespon 
kebutuhan dan aspirasi pelayanan para pemangku kepentingan SKPD tersebut 
untuk 5 (lima) tahun mendatang. 

2. Tahap Penyajian Rancangan Renstra SKPD 

Seluruh hasil yang diperoleh dari proses perumusan rancangan Renstra SKPD 
yang telah diuraikan sebelumnya, kemudian oleh tim menyusun secara sistematis 
dirumuskan ke dalam naskah rancangan Renstra SKPD sesuai dengan format yang 
telah ditetapkan.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan atas 
Rancangan Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD bertujuan untuk 
mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, 
program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan 
yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan rancangan akhir ini dilakukan 
melalui dua tahap yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

Tahap perumusan Rancangan Akhir Renstra SKPD; dan 1. 

Tahap penyajian Rancangan Akhir Renstra SKPD. 2. 

Tahap Perumusan Rancangan Akhir Renstra SKPD 

Setelah RPJMD disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka 
konsekuensinya rancangan Renstra SKPD harus disesuaikan dengan RPJMD tersebut. 
Perumusan isi dan substansi Rancangan Akhir Renstra SKPD ini dilakukan melalui 
rangkaian kegiatan sebagai berikut:

Penajaman visi dan misi. 1. 

Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.2. 

Penajaman visi dan misi 

Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra SKPD 
dilakukan oleh tim penyusun Renstra SKPD berdasarkan hasil kajian terhadap RPJMD 
provinsi yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah (perda). Hal pertama yang 
dilakukan dalam penyempurnaan ini adalah penajaman visi dan misi.

Visi dan misi SKPD yang telah dirumuskan semula pada rancangan Renstra 
SKPD dipertajam dan disesuaikan dengan visi dan misi sebagaimana dalam RPJMD. Ini 
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merupakan bagian penting, karena visi dan misi ini akan menjadi arahan bagi tujuan, 
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD.

Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

Tahap ini bertujuan untuk menyelaraskan rancangan Renstra SKPD dengan isi RPJMD, 
mencakup:

Penajaman kembali rumusan tujuan SKPD berdasarkan rumusan tujuan, 1. 
sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD;

Penyesuaian rumusan sasaran dan strategi serta kebijakan berdasarkan 2. 
RPJMD;

Penyesuaian program prioritas SKPD yang disertai dengan indikasi kebutuhan 3. 
pendanaan;

Penajaman indikator kinerja urusan (sesuai tugas dan fungsi);4. 

Perumusan kaidah transisi dan kaidah pelaksanaan; serta5. 

Penyusunan rancangan Keputusan Gubernur/Keputusan Bupati/Walikota 6. 
tentang Renstra SKPD.

Setelah perumusan rancangan akhir Renstra SKPD diselesaikan, maka tim penyusun 
Renstra SKPD membahas rancangan akhir Renstra SKPD dengan seluruh unit kerja 
SKPD. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, tim menyempurnakan rancangan 
akhir Renstra SKPD. 
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Penyajian Rancangan Akhir Renstra SKPD. 
Penyajian rancangan akhir Renstra SKPD disusun menurut sistematika sebagai 
berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang1.1 
Landasan Hukum1.2 
Maksud dan Tujuan1.3 
Sistematika Penulisan1.4 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD2.1 
Sumber Daya SKPD2.2 
Kinerja Pelayanan SKPD2.3 
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD2.4 

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.1 
Pelayanan SKPD
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 1.2 
Daerah Terpilih
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 1.3 
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 1.4 
Hidup Strategis
Penentuan Isu-isu Strategis1.5 

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Visi dan Misi SKPD1.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD1.2 
Strategi dan Kebijakan 1.3 

BAB V  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK 
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN 
RPJMD

Penetapan Renstra SKPD

Rancangan Akhir Renstra SKPD disampaikan kepala SKPD kepada Kepala Bappeda 1. 
untuk memperoleh pengesahan kepala daerah.

Sebelum Bappeda mengajukan kepada kepala daerah untuk disahkan, terlebih 2. 
dahulu  melakukan verifikasi akhir terhadap Rancangan Akhir Renstra SKPD 

Verifikasi akhir antara lain bertujuan untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, 3. 
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan 
dengan Rancangan Akhir Renstra SKPD lainnya.
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Pengesahan Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah.4. 

Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala 5. 
SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan 
SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. 

Pengesahan Rancangan Akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, 6. 
paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah 7. 
Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah.



kajian profil
pelayanan SKPD 

4



seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan 58

B A B  4
Kajian Profil Pelayanan SKPD

Kajian profil SKPD terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan publik yang perlu dipahami dalam 
proses penyusunan rencana strategis. Kajian ini erat kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan 
dalam penyusunan profil SKPD untuk memetakan kondisi geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya 
dan keamanan. Kajian profil SKPD sebagai langkah awal dalam mengenal secara komprehensif 

situasi dan kondisi wilayah serta informasi pokok untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan. Kajian 
ini sebagai peta dasar dalam memberikan gambaran nyata suatu wilayah pelayanan agar perencana dapat 
menentukan tujuan, strategi, pola pengelolaan sumber daya dan prioritas program yang akan dilaksanakan 
di setiap sektor (SKPD) dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan arah dan kebijakan daerah. 
Setiap perencana tentunya membutuhkan informasi yang lengkap termasuk gambaran mental yang dapat 
membantu menentukan pola perubahan, tataruang, sistem operasi, kerangka kerja dan model pengendalian 
agar rencana yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan serta efektif mencapai tujuan. 

Salah satu cara yang dilakukan oleh SKPD dalam rangka penyusunan rencana strategis diawali dengan 
pengenalan terhadap kondisi wilayah pelayanan dan objek perencanaan yang dilakukan melalui kegiatan kajian 
profil pelayanan SKPD. Dimana, kajian profil SKPD bermanfaat dalam menggambarkan kondisi geografis, sosial, 
ekonomi, budaya dan politik yang berpengaruh terhadap kebutuhan, khususnya pelayanan yang menjadi tugas 
dan fungsi SKPD. Misalnya pendidikan, kesehatan, perkebunan, infrastruktur dan lain-lain. Kajian ini menggunakan 
pendekatan teknis berupa metode dan alat analisis tertentu serta dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan 
masyarakat dan pihak terkait lainnya agar dihasilkan program strategis yang terpadu, partisipatif dan aspiratif. 

Topik ini memberikan pengalaman belajar bagi peserta dalam melakukan kajian profil pelayanan SKPD melalui 
simulasi dan kerja kelompok untuk mempraktekkan beberapa teknik pengumpulan data dan analisis yang disarankan 
dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu dan kemampuan masing-masing peserta. Penggunaaan 
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metodologi kajian daerah pengembangan secara cepat (Rapid District Appraisal) yang dapat membantu perencana 
memetakan kondisi dan situasi suatu daerah secara komprehensif yang berpengaruh terhadap pengembangan 
aspek pelayanan masyarakat.  

Tujuan

Peserta memahami konsep dasar kajian profil pelayanan SKPD.•	

Peserta memahami tahapan kajian profil pelayanan SKPD.•	

Peserta mensimulasikan proses penyusunan profil pelayanan SKPD.•	
 

Pokok Bahasan

Konsep dasar kajian profil pelayanan SKPD. •	

Tahapan dalam kajian profil pelayanan SKPD.•	

Praktek penyusunan profil pelayanan SKPD.•	

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 3 X 40 menit. 

 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya:

Pemaparan nara sumber.•	

Diskusi kelompok dan Simulasi.•	

Dokumentasi.•	

Kajian Daerah secara Cepat (•	 Rapid Regional Appraisal).

Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 4.1 - 10.•	

Lembar Kerja 4.1: Kajian Profil Pelayanan SKPD (Kajian Bidang Pendidikan).•	

Bahan Bacaan 4.1: Kajian Profli Pelayanan SKPD.•	



seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan 60

bab 4
kajian profil pelayanan SKPD
 

Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Konsep Dasar Kajian Profil SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini. 1. 

Berikan penjelasan kepada peserta tentang konsep dasar kajian profil SKPD melalui presentasi 2. 
dengan menggunakan media yang telah disediakan.

Kemudian, galilah pemahaman peserta tentang topik tersebut dengan memberikan 3. 
kesempatan untuk mengungkapkan ide, gagasan, pendapat, bertanya atau mengklarifikasi 
hal-hal berkaitan dengan konsep dasar kajian profil SKPD yang membutuhkan penjelasan 
lebih lanjut.  

Pada sesi ini penyelenggara dapat mengundang nara sumber atau tenaga ahli untuk 4. 
memberikan penjelasan secara mendalam tentang topik yang akan dibahas. 

Mintalah kepada nara sumber untuk memaparkan pengalaman atau hasil kajiannya tentang 5. 
“metode kajian profil SKPD sebagai bagian dari proses perencanaan” (30 menit). 

Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk melaku-kan tanya jawab dan 6. 
diskusi tentang topik yang disampaikan nara sumber. Proses tanya jawab dipandu oleh 
moderator. Jika, tersedia waktu cukup, tanya jawab dapat dilakukan dalam beberapa termin.

Catatlah hal-hal penting dari hasil pemaparan dan tanya jawab yang telah dilakukan. 7. 

Buatlah resume atau kesimpulan hasil pembahasan, kemudian dikaitkan dengan kegiatan 8. 
berikutnya.

Kegiatan 2: Tahapan dalam Kajian Profil SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan pada kegiatan belajar sebelumnya.

Lakukan curah pendapat berdasarkan pengalaman peserta dalam kajian profil SKPD. Mintalah 2. 
kepada peserta untuk berbagi pengalaman tentang tahapan dalam pengkajian profil SKPD. 
Buatlah catatan tentang pokok-pokok pikiran yang dianggap penting dari pandangan 
peserta.

Berdasarkan resume dari pandangan peserta selanjutnya, mintalah peserta untuk membentuk 3. 
kelompok (4-5 orang). Bagilah peserta dengan bahan bacaan yang telah disediakan. Berikan 
kesempatan untuk mempelajarinya sebagai informasi tambahan untuk diskusi kelompok. 

Masing-masing kelompok diminta untuk mengkaji lebih dalam tentang tahapan dalam 4. 
pengkajian profil pelayanan SKPD. Sebagai panduan ajukan beberapa pertanyaan pemicu 
sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang tahapan dalam kajian profil pelayanan SKPD?•	

Hasil yang diharapkan dari setiap tahapan tersebut? •	

Informasi pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun profil pelayanan •	
SKPD?
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Hal-hal pokok apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam setiap tahapan kajian profil •	
pelayanan SKPD?

Kesulitan apa saja yang dihadapi dari setiap tahapan kajian profil pelayanan SKPD?•	

Bagaimana agar kajian profil pelayanan SKPD dapat berjalan secara efektif? •	

Jawaban terkait pertanyaan di atas yang dirumuskan dalam bentuk catatan penting yang 5. 
akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian sajikan dalam tabel sebagai 
berikut:

Tabel: Tahapan Penyusunan Profil Pelayanan SKPD

Tahapan Kajian Profil 
Pelayanan SKPD Hasil Informasi dan 

Data Pelaku Catatan

Catatan: Tabel ini sebagai acuan umum saja, masing-masing kelompok dapat memodifikasi sesuai kebutuhan 
dengan menambah penjelasan atau aspek kajian.

Hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dalam pleno.6. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengkritisi dan memberikan masukan 7. 
terhadap paparan yang disampaikan. 

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.8. 

Kegiatan 3: Praktek Penyusunan Profil SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan serta hasil kerja kelompok pada kegiatan sebelumnya. 

Pada kegiatan ini peserta akan melakukan praktek penyusunan profil pelayanan SKPD dengan 2. 
mengambil studi kasus di bidang pendidikan. 

Lakukan penjelasan singkat tentang langkah-langkah penyusunan profil pelayanan SKPD 3. 
berdasarkan lembar kerja 4.1. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan 
mengklarifikasi hal-hal yang perlu dilakukan dalam kerja kelompok.

Mintalah peserta untuk melakukan kerja kelompok. Berikan arahan sesuai panduan kerja 4. 
dalam melakukan proses pembahasan kelompok. Disamping itu, peserta diberikan sumber 
bacaan tentang penyusunan profil pelayanan SKPD atau dengan memanfaatkan informasi 
internet dalam pengumpulan informasi dan data. Lakukan pengkajian profil pelayanan SKPD 
dengan tahapan sebagaimana di sepakati pada kegiatan sebelum.

Hasil kajian, kemudian disajikan dalam format penyusunan profil pelayanan SKPD yang telah 5. 
disediakan.
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Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya dalam pleno. Sebagai 6. 
alat bantu dapat digunakan matrik sebagai berikut:

Tabel: Kerangka Kajian Profil SKPD

Profil SKPD Metode 
Pengumpul Data Sumber Informasi Deskripsi Waktu

Hasil diskusi kelompok, kemudian dipresentasikan dalam pleno. 7. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat, mengkritisi dan 8. 
mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.9. 

Catatan Penting

Sesi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan waktu yang ada dengan menggali gagasan 
langsung dari peserta. Dimana, setiap peserta diberi kesempatan untuk mengungkapkan 
pengalamannya. Penggunaan media atau bahan bacaan pendukung melalui telusur internet 
sangat bermanfaat untuk membantu proses pembelajaran.

Dalam topik ini pembahasan lebih difokuskan pada upaya menggali pemahaman peserta 
bagaimana memahami profil SKPD sebagai bahan kajian perencanaan yang akan dianalisis dalam 
topik selanjutnya. 

Bahan bacaan tambahan dapat dipersiapkan oleh fasilitator atau penyelenggara untuk 
memberikan bentuk standar format penyusunan profil pelayanan SKPD. Biasanya dalam bagian awal 
dokumen perencanaan yang telah dipublikasikan oleh pemerintah daerah atau dinas/badan tertentu 
selalu mencantumkan beberapa tajuk dilengkapi deskripsi tentang profil wilayah dan kajian masing-
masing sektor yang menjelaskan struktur geografis, sosiologis, kependudukan, lingkungan, sumber 
daya dan pendanaan. Bahan bacaan ini sangat bermanfaat dalam memahami konstruksi awal sebuah 
profil pelayanan SKPD. Misalnya dengan memberikan contoh profil SKPD yang telah dikembangkan 
oleh daerah tertentu.  
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)

Kajian Profil Pelayanan SKPD 
(Kajian Bidang Pendidikan)

KELOMPOK   : …………………………………………………
Ketua Kelompok : …………………………………………………
Anggota  : …………………………………………………

     : …………………………………………………
     : …………………………………………………
     

Pokok Bahasan: Data Pendukung untuk Perencanaan Pendidikan1. 

Jenjang pendidikan anak usia dini2. 

Jenjang pendidikan dasar3. 

Jenjang pendidikan menengah pertama4. 

Jenjang pendidikan menengah atas5. 

Pendidikan luar sekolah6. 

Pendidik dan tenaga kependidikan7. 

Manajemen pelayanan pendidikan8. 

Bahan dan Alat: Spidol, metaplan, kertas beberan•	

Laptop dan infokus•	

Waktu: 3-4 x 40 menit

Petunjuk Umum

Kajian profil pelayanan SKPD dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum 
tentang kondisi dan perkembangan tingkat pelayanan di daerah sesuai dengan 
tugas dan fungsi masing-masing. Umumnya penyajian informasi profil SKPD sejalan 
dengan penyusunan profil daerah baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. 
Profil SKPD lebih banyak menggali informasi khusus berkaitan dengan bidang atau 
sektor pelayanan kepada masyarakat (misalnya. pendidikan, kesehatan, industri dan 
perdagangan, keamanan dll). Metode yang digunakan penyusunan profil pelayanan 
SKPD melalui analisis pelayanan dengan pendekatan Rapid District Appraisal (RDA). 
Pendekatan ini membantu perencana dalam mengumpulkan dan mengklasifikasi 
informasi, menganalisis data dan memetakan kondisi SKPD sesuai dengan tema-tema 
pokok pelayanan. Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam melakukan kajian 
profil pelayanan SKPD dengan mengambil kasus bidang pendidikan.

Lembar Kerja

4.1
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Langkah 1 : Data Pendukung untuk Perencanaan Pendidikan

Mengkaji kembali data pendukung profil pelayanan SKPD dan hasil pemutakhiran 1. 
informasi/ data yang terkumpul.

Berdasarkan data tersebut, identifikasikan pokok permasalahan, tema, tajuk, atau 2. 
isu kritis tentang; (a) data penduduk usia sekolah dan (b) indeks kemiskinan akan 
menjadi gagasan pokok dalam perencanaan pendidikan yang tercermin dalam 
data gambaran umum daerah.

Menggali informasi langsung dari lapangan bersama masyarakat melalui 3. 
wawancara, kunjungan dan observasi dengan mengumpulkan catatan, bahan 
dan pandangan mereka.

Lakukan perbandingan data berdasarkan usia (0-6 tahun dengan 7–12 tahun) 4. 
untuk mendeskripsikan proyeksi jumlah murid.

Identifikasikan data proyeksi jumlah murid tersebut menurut kecamatan. 5. 
Selanjutnya hasilnya dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: Proyeksi Jumlah Murid

No. Kecamatan
Anak Usia &-12 

Tahun yang sedang 
Bersekolah

Anak Usia 
0 – 6 Tahun

Proyeksi 
(+/-) Rasio

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Kecamatan A

2. Kecamatan B

3. Kecamatan C

dst.

TOTAL
 
Catatan: Data perbandingan kelompok penduduk menurut usia 0-6 tahun dengan kelompok 7-12 tahun 
untuk mengetahuai,  apakah kelompok penduduk usia 0-6 lebih besar dari kelompok usia 7-12; Proyeksi 
berdasarkan kecamatan untuk mengetahui rasio kelompok usia tersebut. Jika kelompok penduduk usia 
0-6 tahun lebih besar dari kelompok usia 7-12 tahun, maka kecamatan tersebut diprediksi mengalami 
penambahan anak usia sekolah dalam 6 tahun mendatang. Tetapi jika lebih kecil, maka diprediksi 
mengalami penurunan jumlah anak usia sekolah 7-12 tahun.

Kajilah data indeks kemiskinan dengan menggunakan panduan analisis yang 6. 
dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti BPS atau BKKBN dengan rumus sebagai 
berikut:

Dimana,  Jumlah KK Miskin = Jumlah K Pra Sejahtera + Jumlah KK Sejahtera 1

Indeks Kemiskinan Jumlah KK Miskin
Jumlah KK

=
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Hasil perhitungan diatas, disajikan dalam tabel berikut:7. 

Tabel: Indeks Kemiskinan di Desa

No. Kecamatan KK 
Prasejahtera

KK 
Sejahtera 1

Jumlah 
KK Miskin

Jumlah 
KK

Indeks 
Kemiskinan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Desa A

2. Desa B

3. Desa C

dst.

TOTAL

Berdasarkan indeks kemiskinan di desa, lakukan perhitungan terhadap indeks 8. 
kemiskinan berdasarkan distribusi desa dengan menggunakan tabel sebagai 
berikut:

Tabel: Distribusi Desa menurut Indeks Kemiskinan

No. Kecamatan Jumlah Desa % (persen) Catatan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. < 10

2. 10 – 20

3. 21 – 30

4. 31 – 40

5. > 40

Catatan: Identifikasikan nama desa yang masuk dalam katagori miskin, termasuk desa di kecamatan 
dalam katagori tertinggal dan khusus. Kelas interval terdiri atas 5 (lima) kelas dan nilai rata-rata data 
berada pada kelas interval ketiga agar terlihat sebaran kelompok di atas rata-rata seimbang dengan 
kelompok di bawah rata-rata.

Buatlah resume terhadap hasil analisis yang telah dilakukan dengan memberikan 9. 
catatan penting terhadap gambaran kondisi penduduk dan indeks kemiskinan 
suatu daerah (desa/ kecamatan).

Langkah 2 : Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

Galilah informasi dari berbagai sumber tentang data jenjang pendidikan anak 1. 
usia dini (PAUD) yang termasuk katagori anak usia prasekolah sebagai persiapan 
untuk memasuki jenjang pendidikan usia sekolah dasar (SD).
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Lakukan pengukuran tingkat pelayanan yang dilakukan pemerintah dan 2. 
masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD dengan menentukan jumlah 
lembaga satuan pendidikan anak usia dini dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun 
terakhir. Gunakan tabel sebagai berikut:

Tabel: Jumlah Lembaga PAUD dalam 3 Tahun Terakhir

No. Satuan 
Pendidikan

Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011

Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta

(1) (2) (3) (4) (5)

1. TK/RA

2. KB/TPA

Total

Gambarkan perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dalam tiga tahun 3. 
terkahir dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel: APK PAUD menurut Jenis Satuan Pendidikan Tiga Tahun Terakhir

No. Kecamatan Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011

(1) (2) (3) (4) (5)

1. TK/RA

2. KB/TPA

Total

Berdasarkan data tersebut, gambarkan keadaan APK PAUD dengan menghitung 4. 
besaran menurut tingkat desa/kecamatan dengan menggunakan tabel sebagai 
berikut:

Tabel: Distribusi APK PAUD di Tingkat Desa

No. Kecamatan Jumlah Desa % (persen) Catatan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. < 10

2. 10 – 20

3. 21 – 30

4. 31 – 40

5. > 40
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Identifikasi nama desa berdasarkan katagori APK PAUD untuk mengetahui apakah 5. 
gambaran tersebut ada kaitannya dengan tingkat kemiskinan masyarakat dengan 
menggunakan tabel berikut:

Tabel: Daftar Desa dan APK PAUD menurut Indeks Kemiskinan

No. Kecamatan Jumlah Desa APK PAUD 
< 20

Indeks
Kemiskinan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Kecamatan A Desa ....

Desa.....

2. Kecamatan B Desa ....

Desa ....

Total

Buatlah resume terhadap hasil analisis partisipasi masyarakat dalam mengikuti 6. 
jenjang PAUD dengan memberikan catatan penting terhadap gambaran 
indeks kemiskinan suatu daerah (desa/kecamatan) kaitannya dengan partisipasi 
masyarakat pada jenjang PAUD.

Langkah 3: Jenjang Pendidikan Dasar

Dalam langkah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kinerja 1. 
kabupaten/kota khususnya SKPD pendidikan dalam memberikan layanan 
pendidikan dasar dengan memberikan informasi tentang: (a) gambaran umum 
sekolah dasar, (b) akses pendidikan,  dan (c) mutu pendidikan.

Lakukan pengukuran tingkat pelayanan yang dilakukan pemerintah dan 2. 
masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah dasar dengan menentukan jumlah 
lembaga satuan pendidikan dasar SD/MI dan Paket A dalam rentang waktu 3 
(tiga) tahun terakhir. Gunakan tabel sebagai berikut:

Tabel: Jumlah Lembaga SD/MI dan Paket A dalam 3 Tahun Terakhir

No. Satuan 
Pendidikan

Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011

Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta

(1) (2) (3) (4) (5)

1. SD

2. MI

3. Paket A

Total
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Gambarkan partisipasi pendidikan tingkat SD dengan menggunakan perhitungan 3. 
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka 
Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun yang mengukur anak bersekolah tanpa 
membedakan apakah mereka bersekolah di tingkat SD atau SMP; hal ini perlu 
dipertimbangkan karena anak usia 11 – 12 tahun sebagian masih di SD, sedangkan 
sebagian bersekolah di SMP. Perhitungan APM, APS dan APK menggunakan tabel 
sebagai berikut:

Tabel: APK, APM dan APS Tingkat Sekolah Dasar Tiga Tahun Terakhir

No. Kecamatan Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011

(1) (2) (3) (4) (5)

1. APM

2. APS

3. APK

Catatan: Posisi APS berada diantara APM dan APK dimana, penggunaan APK untuk 
mengukur partisipasi pendidikan tidak dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya, 
karena semua anak yang ada di jenjang SD, yang berusia 7-12 tahun, ditambah anak yang 
berusia di bawah 7 tahun maupun di atas 12 tahun juga ikut dihitung, sehingga angkanya 
lebih besar dari 100 persen. Demikian juga dengan APM, saat ini cenderung menurun, 
karena banyak peserta didik kelas 1 SD berusia 6 tahun atau bahkan lebih muda lagi.Karena 
itu mereka tidak dapat dihitung dalam APM.

Lakukan kajian akses terhadap layanan sekolah dasar untuk mengetahui 4. 
sejauhmana pemerintah daerah memenuhi kewajibannya dalam memberikan 
layanan pendidikan kepada semua anak dengan menggambarkan kesiapan 
masuk sekolah, bersekolah dan melanjutkan kejenjang SMP. 

Hitunglah rata-rata usia masuk SD kelas 1 (satu) dengan melihat berapa persen 5. 
(%) anak kelas 1 (satu) yang berusia kurang dari 7 tahun berdasarkan jenis kelamin. 
Hasilnya dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: Usia Masuk SD berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin
Usia Masuk SD Kelas 1 (satu)

Total
≤ 6 tahun 7 Tahun ≥ 8 Tahun

(1) (2) (3) (4)

1. Laki-Laki

2. Perempuan

Total
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Selanjutnya hitunglah berapa persen (%) anak kelas 1 (satu) SD yang berasal dari 6. 
TK/RA berdasarkan jenis kelamin:

Tabel: Latar Belakang Masuk SD Kelas 1 (Satu) berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin
Latar Belakang Masuk SD

Total
TK/RA (%) Non TK/RA (%)

(1) (2) (3) (4)

1. Laki-Laki

2. Perempuan

Total

Identifikasi anak usia sekolah yang tidak bersekolah yang mengakibatkan APS 7. 
rendah. Fokus kajian dilakukan terhadap desa yang mempunyai APS rendah 
mencakup dua aspek; ketersediaan layanan (supply side) dan kemampuan 
masyarakat untuk mengaksesnya (demand side). Identifikasi layanan pendidikan 
pada jenjang SD/MI dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel: Jumlah Siswa Per Sekolah S/MI

No. Jumlah Siswa 
Per Sekolah Jumlah Sekolah %

(persen) Catatan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. < 90

2. 90 – 140

3. 141 – 190

4. 191 – 240
5. > 240

Total 100 %

Berdasarkan tabel tersebut, identifikasi sekolah yang jumlah muridnya kecil 8. 
sebagai dasar pertimbangan kebijakan penggabungan (regrouping) atau 
tetap dipertahankan. Sedangkan untuk mengenal kemampuan masyarakat 
dalam menyekolahkan anaknya dapat dianalisis dengan menggunakan indeks 
kemiskinan desa atau kecamatan khususnya pada desa atau kecamatan dengan 
APM rendah.
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Dalam melihat perkembangan tingkat transisi atau Angka Melanjutkan (AM) pada 9. 
tingkat kabupaten selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat digunakan tabel berikut:

Tabel: Perkembangan AM Tingkat Kabupaten

No. Jenis Pendidikan Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011

(1) (2) (3) (4) (5)

1. SD 

2. MI

Total

Rendahnya AM disebabkan dua faktor yaitu ketersediaan layanan pendidikan 10. 
pada jenjang SMP/MTs dan faktor tingkat kemampuan masyarakat untuk 
mengakses pendidikan pada jenjang SMP/MTs. Hal ini dapat diketahui dari tingkat 
partisipasi siswa per kecamatan dalam melanjutkan ke jenjang SMP/MTs dengan 
menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel: Jumlah Siswa yang Melanjutkan Sekolah SMP/MTs Per Kecamatan

No. Jumlah Siswa 
Per Sekolah

Jumlah 
Kecamatan % (persen) Catatan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. < 81

2. 81 – 85

3. 86 – 90

4. 91 – 95

5. > 95

Total 100 %
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Identifikasi tingkat kemiskinan di kecamatan dengan AM rendah yang disajikan 11. 
dalam tabel berikut:

Tabel: Daftar Kecamatan dengan AM Rendah

No. Kecamatan Tingkat 
Kemiskinan

Angka Melanjutkan 
(AM) Catatan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Kecamatan A 

2. Kecamatan B

3. Kecamatan  C

4. dst.

Identifikasi ketersediaan layanan pendidikan pada jenjang SMP/MTs yang disajikan 12. 
dalam tabel berikut:

Tabel: Gambran Layanan Pendidikan Jenjang SMP/MTs di Kecamatan

No. Kecamatan Jumlah Rombel 
Kelas 6 SD/MI

Jumlah Rombel 
Kelas 1 SMP/MTs Catatan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Kecamatan A 

2. Kecamatan B

3. Kecamatan  C

dst.

Kajian terhadap mutu pendidikan dilakukan dengan mengukur angka mengulang 13. 
kelas (AMK), angka putus sekolah (APTS), input pendidikan bermutu dan mutu 
lulusan. 

Perkembangan tingkat mengulang kelas selama 3 (tiga) tahun terakhir dianalisis 14. 
sebagai berikut:

Tabel: Perkembangan AMK di tingkat Kabupaten

No. Jenis Sekolah
Usia Masuk SD Kelas 1 (satu)

Catatan
2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4)

1. SD

2. MI

Total
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Kecenderungan tingkat AMK digambarkan dalam tabel berikut:15. 

Tabel: AMK menurut Tingkat Kelas dan Jenis Pendidikan

No. Tingkat Kelas
AMK menurut Jenis 

Pendidikan Total

SD MI
(1) (2) (3) (4)

1. Kelas 1

2. Kelas 2

3. Kelas 3

4. Kelas 4

5. Kelas 5

6. Kelas 6

Total

Lakukan penilaian terhadap tingkat keseriusan putus sekolah pada setiap sekolah 16. 
dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel: AMK di Tingkat Sekolah

No. AMK Jumlah Sekolah %  (persen) Catatan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. > 4.0

2. 3.0 – 4.0

3. 2.0 – 3.0

4. 1.0 – 2.0

5. < 1.0

Total 100 %
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Berdasarkan tabel di atas, identifikasikan sekolah dengan AMK tinggi meliputi 17. 
nama sekolah, lokasi, nama desa, nama kecamatan, nilai AMK dan kaitannya 
dengan indeks kemiskinan desa atau kecamatan.

Tebel: Daftar Sekolah dengan AMK Tinggi

No. Kecamatan Desa Tingkat 
Kemiskinan

Nama 
Sekolah AMK

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Kecamatan A 
2. Kecamatan B
3. Kecamatan C

dst.

Perkembangan tingkat putus sekolah (APTS) selama 3 (tiga) tahun terakhir 18. 
digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: Perkembangan APTS di Tingkat Kabupaten

No. Jenis Sekolah
APTS Tahun Ke

Catatan
2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4)

1. SD

2. MI

Total

Selanjutnya lakukan analisis tingkat angkat putus sekolah menurut jenjang kelas 19. 
dan jenis pendidikan untuk mengetahui kecenderungan indeks peningkatan 
APTS menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel: APTS menurut Tingkat Kelas dan Jenis Pendidikan

No. Tingkat Kelas
APTS menurut Jenis Pendidikan

Total
SD MI

(1) (2) (3) (4)

1. Kelas 1

2. Kelas 2

3. Kelas 3

4. Kelas 4
5. Kelas 5

6. Kelas 6

Total
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Lakukan penilaian terhadap tingkat APTS pada setiap sekolah dengan 20. 
menggunakan tabel berikut:

Tabel: APTS Tingkat Sekolah

No. APTS (%) Jumlah  Sekolah % (persen) Catatan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. > 4.0

2. 3.0 – 4.0

3. 2.0 – 3.0

4. 1.0 – 2.0
5. < 1.0

Total 100 %

Berdasarkan tabel di atas, identifikasikan sekolah dengan APTS tinggi meliputi 21. 
nama sekolah, lokasi, nama desa, nama kecamatan, nilai AMK dan kaitannya 
dengan indeks kemiskinan desa atau kecamatan.

Tabel: Daftar Sekolah dengan APTS Tinggi

No. Kecamatan Desa Tingkat 
Kemiskinan

Nama 
Sekolah APTS

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Kecamatan A 

2. Kecamatan B

3. Kecamatan C

dst.

Mutu input pendidikan terkait dengan kecukupan dan kelayakan sarana dan 22. 
prasarana belajar di sekolah. Kecukupan ruang kelas di setiap jenis pendidikan 
selama 3 (tiga) tahun terakhir diukur dengan rasio ruang kelas terhadap 
Rombongan Belajar (Rombel) pada tingkat kabupaten yang digambarkan 
sebagai berikut:

Tabel: Perkembangan APTS di Tingkat Kabupaten

No. Jenis Sekolah

Rasio Ruang Kelas terhadap 
Rombongan Belajar (Rombel)

Catatan

2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4)

1. SD
2. MI

Total
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Sedangkan distribusi rasio ruang kelas terhadap rombongan belajar dianalisis 23. 
dengan tabel berikut:

Tabel: Distribusi Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar

No.
Rasio Ruang 

kelas terhadap 
Rombongan Belajar

Jumlah 
Sekolah % (persen) Catatan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. < 0.4

2. 0.4 – 0.6
3. 0.6 – 0.8
4. 0.8 – 1.0
5.   ≥ 1.0

Total 100 %

Catatan: Kondisi sekolah dengan jumlah ruang kelas yang berlebih menjadi tidak 
efisien, artinya terdapat sejumlah ruang kelas yang tidak dimanfaatkan secara optimal 
untuk kegiatan belajar. Namun di sisi lain kekurangan ruang kelas terlihat cukup tinggi, 
menunjukkan beberapa sekolah masih menggunakan sistem double shift dan dianggap 
jam belajar menjadi tidak optimal 

Mutu input pendidikan terkait kelayakan ruang kelas dapat dilakukan oleh 24. 
pemerintah kabupaten/kota dengan menerapkan manajemen asset secara 
konsisten hingga satuan pendidikan sekolah. Dalam mengenal kelayakan kelas 
dapat diukur dari kondisi ruang kelas menurut jenis pendidikan yang dianalisis 
dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel: Distribusi Kondisi Ruang Kelas menurut Jenis Pendidikan

No. Jenis 
Pendidikan

Rata-Rata Kondisi Ruang Kelas (%)

Catatan
Jumlah Baik Rusak 

Ringat
Rusak 
Berat

(1) (2) (3) (4) (5)

1. SD Rata-rata

Jumlah 
Sekolah

2. MI Rata-rata

Jumlah 
Sekolah

Total Rata-rata

Jumlah 
Sekolah
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Selanjutnya, lakukan analisis terhadap kondisi ruang kelas yang mengalami rusak 25. 
berat sebagai prioritas dalam penanganan pembangunan pendidikan selain 
keselamatan murid dan kenyamanan belajar.

Tabel: Distribusi Ruang Kelas yang Rusak Berat

No. Ruang Kelas yang 
Rusak Berat (%)

Jumlah 
Sekolah % (persen) Catatan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. < 20
2. 20 – 40
3. 40 – 60
4. 60 – 80
5. > 80

Total 100 %

Kecukupan guru kelas dalam setiap jenis pendidikan di tingkat kabupaten/kota 26. 
digambarkan dengan rasio guru kelas terhadap rombongan belajar dalam kurun 
waktu 3 (tiga) tahun terakhir:

Tabel: Rasio Guru Kelas terhadap Rombongan Belajar

No. Jenis Sekolah
Rasio Guru Kelas terhadap Rombongan 

Belajar (Rombel) Catatan

2009 2010 2011
(1) (2) (3) (4)

1. SD

2. MI

Total

Selanjutnya, lakukan analisis terhadap distribusi rasio guru kelas terhadap 27. 
rombongan belajar secara keseluruhan untuk tingkat kabupaten/kota yang 
digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel: Distribusi Ruang Kelas yang Rusak Berat

No.
Rasio Guru Kelas 

terhadap Rombongan 
Belajar (%)

Jumlah 
Sekolah

%
(persen) Catatan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. < 0.5
2. 0.5 – 0.9

3. 0.9 – 1.1

4. 1.1 – 1.5
5. > 1.5

Total 100 %
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Gambaran terkait kecukupan buku pelajaran pokok ditunjukkan dalam bentuk 28. 
rasio buku terhadap murid dengan menghitung perkembangan rasio buku 
selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel: Perkembangan Rasio Buku terhadap Siswa

No. Jenis Sekolah
Rasio Buku terhadap Siswa

Catatan
2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4)

1. SD
2. MI

Total

Lakukan analisis buku menurut mata pelajaran pokok SD/MI. Hal ini digunakan 29. 
untuk melihat buku mata pelajaran atau bidang studi yang masih kurang, cukup 
bahkan kelebihan buku. Berikut tabel yang menggambarkan kecukupan buku 
menurut mata pelajaran pokok SD/MI:

Tabel: Rasio Buku Mata Pelajaran Pokok terhadap Siswa

No. Jenis 
Pendidikan

Rasio Mata Pelajaran terhadap Siswa
Lainnya

PPKn Bahasa 
Indonesia

Mate-
matika IPA IPS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. SD
2. MI

Total

Lakukan penilaian terhadap tingkat kecukupan buku pelajaran berdasarkan 30. 
rasio buku siswa khususnya untuk katagori kurang, dengan menggunakan tabel 
berikut:

Tabel: Rasio Buku Pelajaran Tertentu terhadap Siswa Tingkat Sekolah

No. Rasio Kecukupan 
Buku (Rentangan)

Jumlah 
Sekolah % (persen) Catatan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. < 0.5
2. 0.5 – 0.9
3. 0.9 – 1.1
4. 1.1 – 1.5
5. > 1.5

Total 100 %
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Berdasarkan tabel di atas, identifikasikan sekolah yang menunjukkan disparitas 31. 
dalam peluang untuk belajar di sekolah yang memenuhi Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) pendidikan. Tuliskan nama sekolah, lokasi, nama desa, nama 
kecamatan, nilai AMK dan kaitannya dengan indeks kemiskinan desa atau 
kecamatan.

Tebel: Daftar Sekolah dengan Kecukupan Buku Pelajaran Sangat Kurang

No. Kecamatan Desa Tingkat 
Kemiskinan

Nama 
Sekolah Jenis Status Skor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Kecamatan A 

2. Kecamatan B
3. Kecamatan C

dst.

Mutu lulusan dapat dilihat dari dua aspek yaitu rata-rata nilai ujian sekolah (US) 32. 
dan tingkat kelulusan. Gambaran terkait tingkat rata-rata nilai ujian sekolah 
dengan menghitung perkembangan atau trend nilai ujian selama 3 (tiga) tahun 
terakhir di tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel: Perkembangan Nilai Ujian Sekolah

No. Jenis Sekolah
Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah tahun ke Trend

(+/-)2009 2010 2011
(1) (2) (3) (4)

1. SD
2. MI

Total

Selain rata-rata ujian sekolah (US) seluruh mata pelajaran, lakukan analisis setiap 33. 
mata pelajaran dengan untuk melihat pelajaran yang memiliki kinerja rendah. 
Analisis dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel: Nilai Ujian Sekolah menurut Mata Pelajaran Pokok

No. Jenis 
Pendidikan

Nilai Ujian Sekolah Mata Pelajaran
Rata-
RataAgama PPKn Bahasa 

Indonesia
Mate-
matika IPA IPS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. SD
2. MI

Total
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Lakukan pengujian terhadap rata-rata nilai ujian sekolah dengan distribusi 34. 
prosentase setiap sekolah dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel: Distribusi Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah SD/MI

No. Rata-Rata Nilai Ujian 
Sekolah (US)

Jumlah 
Sekolah

% 
(persen) Catatan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. < 6.0
2. 6.0 – 7.0
3. 7.0 – 8.0
4. 8.0 – 9.0
5. > 9.0

Total 100 %

Dari tabel35.  di atas dapat ditelusuri sekolah mana saja yang memperoleh rata-
rata nilai ujian (US) < 6, serta dapat ditelusuri kaitannya dengan berbagai input 
pendidikan, seperti digambarkan dalam tabel berikut:

Tebel: Daftar Sekolah dengan Capaian Nilai Ujian Sekolah                                                                 
Sangat Rendah dan Kualitas Layanannya

No. Sekolah Rata-Rata US
Rasio Guru 
terhadap 
Rombel

Rasio Buku 
terhadap 

Siswa

Indeks 
Kerusakan 

Ruang Kelas

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Disamping nilai rata-rata US, mutu pendidikan dapat juga dilihat dari tingkat 36. 
kelulusan yang ditunjukkan oleh tingkat proporsi kelulusan berdasarkan distribusi 
sekolah.

Tabel: Distribusi Tingkat Kelulusan Ujian Sekolah SD

No. Tingkat Kelulusan 
(%)

Jumlah 
Sekolah

%
(persen) Catatan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. < 81
2. 81 – 85
3. 86 – 90
4. 91 – 95
5. > 95

Total 100 %
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Lakukan identifikasi sekolah mana saja yang mempunyai tingkat kelulusan 37. 
rendah dengan menuliskan nama sekolah, lokasi, nama desa, nama kecamatan, 
indeks kemiskinan dan tingkat kelulusan.

Tabel: Daftar Sekolah dengan                                                                                                   
Tingkat Kelulusan Rendah dan Indeks Kemiskinan

No. Nama 
Sekolah

Tingkat 
Kelulusan Kecamatan Desa Indeks 

Kemiskinan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Disamping input pendidikan, analisis lebih lanjut menyangkut mutu pendidikan 38. 
dilakukan dengan melihat proses pendidikan untuk membantu mengidentifikasi 
penyebab rendahnya kinerja kelulusan. Salah satu indikator yang dinilai, meliputi 
tingkat kehadiran guru dan penilaian murid secara periodik. 

Penilaian terhadap tingkat kehadiran guru di sekolah dapat dianalisis dengan 39. 
menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel: Tingkat Kehadiran Guru di Sekolah

No.
Tingkat 

Kehadiran 
Guru (%)

Rentang Jumlah 
Sekolah

% 
(persen) Catatan

(1) (2) (3) (3) (4) (5)

1. < 80 Sangat Rendah

2. 80 – 84 Rendah

3. 85 – 89 Agak Rendah

4. 90 – 94 Cukup Tinggi
5. > 95 Tinggi

Total
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Selanjutnya untuk mengetahui penilaian murid secara periodik dapat dilakukan 40. 
berdasarkan SPM yang menuntut penilaian siswa dalam mencapai kompetensi 
yang dipersyaratkan. SPM menuntut agar 90 persen dari siswa yang mengikuti 
uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai ”memuaskan” dalam 
mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung untuk kelas 3 (tiga) serta mata 
pelajaran matematika, IPA dan IPS untuk kelas 5 (lima). Hal ini dilakukan pengujian 
terhadap sampel siswa terhadap mutu pendidikan dengan menggunakan tabel 
berikut:

Tabel: Hasil Uji Sampel Mutu Pendidikan

No.
Hasil Memuaskan 
Uji Sampel Mutu 
Pendidikan (%)

Rentang Jumlah 
Sekolah

%
(persen) Catatan

(1) (2) (3) (3) (4) (5)

1. < 70 Sangat Rendah

2. 70 – 80 Rendah

3. 81 – 90 Agak Rendah
4. > 90 Tinggi

Total 100 %

Langkah 4: Jenjang Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs)

Dalam langkah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kinerja 1. 
kabupaten/kota khususnya SKPD pendidikan dalam memberikan layanan 
pendidikan dasar khususnya jenjang SMP/MTs dengan memberikan informasi 
tentang; (a) Peningkatan akses pendidikan, (b) pemerataan pendidikan, (c) 
peningkatan mutu, (d) relevansi, dan dan (e) daya saing. Namun pada prinsipnya 
penyiapan profil pendidikan jenjang penddikan SMP/MTs sama, seperti jenjang 
pendidikan SD. Berikut panduan perbandingan antara profil Pendidikan Sekolah 
Dasar dengan Pendidikan Menengah Pertama (formal).
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Tabel: Perbedaan Profil Pendidikan Dasar dengan                                                 
Pendidikan Menengah Pertama

No. Sekolah Dasar (SD/MI) Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)

1. Akses

APMa. 
APTS (distribusi 6 kelas)b. 
AMc. 

APKa. 
APTS (distribusi 3 kelas)b. 
-c. 

2. Pemerataan

Rasio jumlah ruang kelas dan a. 
jumlah rombel
Rasio jumlah guru dengan b. 
jumlah kelas
Rasio jumlah Buku dengan c. 
jumlah siswa

Sama

Sama

Sama

3. Peningkatan Mutu

Nilai Ujian Sekolah (US)a. 
Presentase kelulusanb. 
Angka Mengulang Kelasc. 

Nilai UN
Sama
Sama

4. Analisis Lanjutan

Input Pendidikana. 
Tingkat pendidikan guru•	
Kelengkapan buku•	
Sarana dan prasarana•	

Sama
Sama
Sama

Proses Pendidikanb. 

Pelaksanaan PTK•	
Partisipasi guru pada KKG•	
Tingkat Kehadiran guru•	

Sama
Partisipasi guru pada MGMP

Sama

Sumber: Buku Panduan Penyiapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 
(Renstra SKPD). Decentralized Basic Education 1 Management and Governance Draft Versi: 25 
Januari 2008, hal 36. 

Proses yang sama juga dilakukan dalam menganalisis profil pendidikan menengah 2. 
pertama (SMP/MTs). Tabel diatas dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 
proses pengkajiannya.

Langkah 5: Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK)

Dalam langkah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kinerja 1. 
kabupaten/kota khususnya SKPD pendidikan dalam memberikan layanan 
pendidikan menengah khususnya jenjang SMA/MA/SMK dengan memberikan 
informasi tentang; (a) Peningkatan akses pendidikan, (b) pemerataan pendidikan, 
(c) peningkatan mutu, (d) relevansi, dan dan (e) daya saing.  Analisis situasi 
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pada jenjang SMA hampir sama dengan SMP, hanya beberapa indikator perlu 
diuraikan lebih rinci menurut jurusan/bidang keilmuan yang ada di SMA/MA/
SMK, Kebutuhan guru akan bervariasi sesuai dengan variasi jumlah rombongan 
belajar pada masing-masing jurusan/bidang keilmuan. 

Analisis AMK, APTS dan mutu lulusan perlu untuk dirinci lebih lanjut menurut 2. 
jurusan di SMA/MA  yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel: Indikator Berdasarkan Jurusan di SMA/MA

No. Indikator
Jurusan

Catatan
IPA IPS Bahasa

(1) (2) (3) (3) (4) (5)

1. APK
2. APM
3. AMK

4. APS

5. Rasio Guru dengan Rombel

6. Rasio Buku dengan Siswa

7. Rasio Siswa dengan Rombel

8. Rata-Rata UN

Analisis situasi SMK lebih rumit karena jumlah bidang studi didasarkan pada 3. 
keahlian khusus dengan unit analisis lebih banyak. Analisis yang paling 
memungkinkan dapat dilakukan pada tingkat kelompok bidang keahlian seperti 
SMK Teknologi, SMK Bisnis, SMK Pariwisata. Seluruh indikator dianalisis menurut 
kelompok keahlian tersebut.

Tabel: Indikator Berdasarkan Jurusan di SMK

No. Indikator
Jurusan

Teknologi Bisnis Pariwisaata Catatan
(1) (2) (3) (3) (4) (5)

1. APK
2. APM
3. AMK
4. APS

5. Rasio Guru dengan 
Rombel

6. Rasio Buku dengan 
Siswa

7. Rasio Siswa dengan 
Rombel

8. Rata-Rata UN



seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan 84

bab 4
kajian profil pelayanan SKPD
 

Langkah 6: Pendidikan Luar Sekolah

Langkah penyusunan profil ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 1. 
tentang kinerja kabupaten/kota, khususnya SKPD pendidikan dalam memberikan 
layanan pendidikan luar sekolah yang difokuskan pada aspek tentang; (a) 
akses pendidikan keaksaraan, (b) pendidikan kesetaraan, dan (c) pendidikan 
keterampilan hidup. 

Profil pendidikan keaksaraan dilakukan untuk mengetahui angka melek aksara 2. 
penduduk usia 15-44 tahun dengan melihat bagaimana perkembangan 
tingkat buta aksara selama 3 (tiga) tahun terakhir di kabupaten/kota dengan 
menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel: Tingkat Buta Aksara Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Sekolah
Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah tahun ke Trend

(+/-)2009 2010 2011
(1) (2) (3) (4)

1. Laki-laki
2. Perempuan

Total

Berdasarkan tabel di atas identifikasi desa yang berada pada posisi tingkat buta 3. 
aksara (ABA) tinggi dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel: ABA pada Tingkat Desa

No. ABA (%) Jumlah 
Desa

%
(persen) Catatan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. > 9.0
2. 8.0 – 9.0
3. 7.0 – 8.0
4. 6.0 – 7.0
5. < 5.0

Total 100 %

Fokuskan pada desa yang prosentase ABA tinggi 4. dengan menuliskan nama desa, 
nama kecamatan, angka penyandang buta aksara dan indeks kemiskinan.

Tabel: Daftar Desa dengan ABA Tinggi menurut                                                               
Lokasi dan Tingkat Kemiskinan

No. Desa Kecamatan Angka Penyandang 
Buta Aksara (ABA)

Indeks 
Kemiskinan

(1) (2) (3) (4) (5)
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Selanjutnya lakukan analisis terhadap layanan penyelenggaraan pendidikan 5. 
keaksaraan. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dan tutor keaksaraan. 
Jumlah dan jenis layanan keaksaraan ini dapat dirinci menurut kecamatan yang 
digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: Jenis Layanan Pendidikan Keaksaraan

No. Kecamatan
Angka 

Pennyandang 
Buta Aksara (ABA)

PKBM TBM Tutor 
Keaksaraan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Profil pendidikan kesetaraan dianalisis berdasarkan informasi dan data 6. 
perkembangan jumlah peserta didik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir 
berdasarkan sumber pendanaan baik APBN, APBD atau sumber lainnya.

Tabel: Perkembangan Jumlah Peserta Didik Program Kesetaraan

No. Program 
Kesetaraan

Jumlah Peserta Didik Program Kesetaraan
Trend
(+/-)

2009 2010 2011

APBN APBD APBN APBD APBN APBD
(1) (2) (3) (4)

1. Paket A

2. Paket B

3. Paket C

Disamping perkembangan jumlah peserta didik untuk program pendidikan 7. 
kesetaraan menurut jenis kelamin, informasi lain yang dibutuhkan, dilengkapi 
juga dengan data tentang jumlah sasaran pada masing-masing paket program. 
Informasi ini penting untuk menetapkan target atau sasaran program 5 (lima) 
tahun ke depan.

Tabel: Jumlah Sasaran Pendidikan Kesetaraan berdasarkan Jenis Kelamin

No. Sasaran menurut 
Jenis Kelamin

Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah tahun ke

Paket A Paket B Paket C
(1) (2) (3)

1. Laki-laki

2. Perempuan

Total
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Profil layanan pendidikan keterampilan hidup dilakukan untuk menggambarkan 8. 
kinerja pemerintah kabupaten/kota yang dianalisis berdasarkan informasi 
dan data perkembangan jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan 
keterampilan hidup menurut sumber dana baik APBN, APBD, masyarakat atau 
sumber lainnya.

Tabel: Perkembangan Jumlah Peserta Didik Program Keterampilan Hidup 
menurut Sumber Dana 3 (Tiga) Tahun Terkakhir

No. Program
Keterampilan Hidup

Jumlah Peserta Didik Program Kesetaraan

2009 2010 2011

APBN APBD APBN APBD APBN APBD

(1) (2) (3)

1. Otomotif/perbengkelan

2. Pertukangan

3. Tata rias

4. Akuntansi/Bisnis

5. Elektronik/Komputer

6. Lain-lain

Total

Disamping perkembangan jumlah peserta didik untuk program pendidikan 9. 
keterampilan hidup menurut jenis kelamin, Informasi ini penting untuk 
menetapkan target atau sasaran program 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana 
digambarkan pada tabel berikut:

Tabel: Jumlah Sasaran Pendidikan Kesetaraan berdasarkan Jenis Kelamin

No. Program
Keterampilan Hidup

Jenis Kelamin

Laki-Laki Perempuan

(1) (2) (3)

1. Otomotif/perbengkelan

2. Pertukangan

3. Tata rias

4. Akuntansi/Bisnis

5. Elektronik/Komputer

6. Lain-lain

Total
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Langkah 7: Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Langkah penyusunan profil tenaga pendidik dan kependidikan dimaksudkan 1. 
untuk memberi-kan gambaran tentang kinerja kabupaten/kota khususnya SKPD 
pendidikan dalam meningkatkan mutu dan profesionalitas tenaga pendidik 
dan kependidikan. Hal ini terkait dengan diterapkannya Undang-Undang No. 14 
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pengelolaan SDM di tingkat daerah 
secara efektif. 

Profil pendidikan dan tenaga pendidikan dilakukan untuk mengetahui kualifikasi 2. 
dan sebaran dalam memberikan layanan pendidikan di tingkat kabupaten/kota 
sebagai informasi penting penyusunan rencana strategis Dinas Pendidikan di 
daerah. 

Tabel berikut digunakan untuk mengukur jumlah guru menurut jenjang 3. 
pendidikan, status dan jenis kelamin yang tersebar di  tingkat kabupaten/kota.

Tabel: Jumlah Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan,                                                   
Status Guru dan Jenis Kelamin

No. Jenjang dan 
Status Guru

SD SMP SMA/
SMK Jumlah

L P L P L P L P
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. PNS

2. Non PNS

Total

Berdasarkan data tersebut gambarkan distribusi tingkat pendidikan guru untuk 4. 
membantu perencanaan pendidikan guru ke depan.

Tabel: Distribusi Tingkat Pendidikan Guru

No. Pendidikan Guru Jumlah Guru % 
(Persen) Catatan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. SLTA
2. D1
3. D2
4. D3/Sarjana Muda

5. S1/D4

6. S2/Pascasarjana

7. S3/Pascasarjana

Total
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Berdasarkan tabel di atas identifikasi distribusi usia guru untuk mengetahui umur 5. 
guru dengan proyeksi kebutuhan guru akibat memasuki masa pensiun.

Tabel: Distribusi Usia Guru

No. Usia Guru (%) Jumlah Desa % (persen) Catatan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. < 40
2. 40 – 45
3. 46 – 50
4. 51– 55
5. > 55

Total 100 %

Khusus bagi guru yang berusia lebih dari 55 tahun yang akan memasuki pensiun 6. 
empat tahun ke depan. Tersedianya data jumlah guru yang akan memasuki 
masa pensiun sangat penting untuk mengantisipasi kekosongan guru secara 
mendadak. Guru dalam kelompok ini perlu di catat menurut sekolah, masa kerja, 
golongan, status kepegawaian, dan alamat lengkap.

Tabel: Daftar Guru dengan Usia > 55 Tahun

No. Usia Guru > 
55 Tahun Masa Pensiun Jumlah 

Guru Catatan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. 60 Tahun Pensiun Tahun ini
2. 59 Tahun Pensiun satu tahun ke depan
3. 58 Tahun Pensiun dua tahun ke depan
4. 57 Tahun Pensiun tiga tahun ke depan
5. 56 Tahun Pensiun empat tahun ke depan

Total 100 %
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Identifikasi masa kerja guru berkaitan dengan program pengembangan personil 7. 
terkait peluang dan kesempatan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan 
pengembangan profesi lainnya.

Tabel: Distribusi Masa Kerja Guru

No. Masa Kerja 
sebagai Guru

Rata-rata 
Masa Kerja

Jumlah
Guru % (persen)

(1) (2) (3) (4) (5)

1. < 5
2. 5 – 9
3. 10 – 14
4. 15 – 19
5. 20 – 24
6. > 55

Total

Pada umumnya distribusi guru disusun berdasarkan pangkat atau golongan dari 8. 
yang terendah hingga yang tertinggi yang dianalisis dengan tabel berikut:

Tabel: Distribusi Pangkat/Golongan Guru

No Pangkat dan 
Golongan 

Rata-rata
Masa Kerja

Jumlah
Guru

%
(persen)

(1) (2) (3) (4) (5)

1. IIa – IIb

2. IIc – Iid
3. IIIa – IIIb
4. IIIc – IIId
5. IVa – IVb

Total

Rincian data guru yang akan ditetapkan sebagai prioritas dan kelayakan 9. 
peningkatan kualifikasi guru yang belum S1/D4, perlu dianalisis secara lengkap 
datanya dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel: Daftar Guru dengan Pendidikan < S1/D4

No. Nama Guru Pendidikan Usia Tempat Tugas Golongan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
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Pada jenjang SMP/SMA/SMK, selain tingkat pendidikan, perlu ditelaah kesesuaian 10. 
antara latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang menjadi 
tugasnya. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan sebaran guru dengan 
kesesuaian beban tugas mengajar mata pelajaran dengan latar belakang 
pendidikan atau kompetensinya. Untuk keperluan tersebut perlu dilakukan 
penjaringan informasi melalui instrumen khusus dengan panduan sebagai 
berikut:

Tabel: Keseuaian Latar Belakang Pendidikan Guru dengan                                  
Bidang Studi yang Diajarkan

No Guru Mata 
Pelajaran

Jumlah 
Guru

Guru Tidak 
Sesuai

Rasio Guru yang 
Tidak Sesuai

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Agama

2. PPKn
3. Bahasa Indonesia
4. Bahasa Inggris
5. Matematika
6. Fisika
7. Biologi
8. Kimia

9. Geografi
10 Sejarah Budaya

11 Ekonomi

12 Sosiologi
13 Seni
14 Penjaskes
15. ICT
16 Muatan Lokal

Langkah 8: Manajemen Pelayanan Pendidikan

Langkah penyusunan profil pelayanan pendidikan memberikan gambaran 1. 
tentang kinerja kabupaten/kota khususnya SKPD pendidikan dalam pengelolaan 
sumber daya, kinerja organisasi dan keuangan daerah untuk kepentingan 
pendidikan secara efektif dan efisien. 

Profil pendidikan dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kinerja 2. 
komite sekolah dan dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota sebagai 
informasi penting penyusunan rencana strategis Dinas Pendidikan di daerah. Hal 
ini berkaitan dengan praktek manajemen yang berorientasi pada masyarakat 
dengan memberikan kesempatan kepada mereka dalam pengambilan 
keputusan, praktik manajemen yang transparan, mekanisme akuntabilitas dan 
aspiratif.
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Lakukan analisis kinerja Komite Sekolah dengan mengukur tingkat capaian 3. 
terhadap target layanan yang telah ditetapkan.

Tabel: Kinerja Komite Sekolah

No. Tingkat Kinerja Komite Sekolah Skor Jumlah Sekolah %
(Persen)

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Sangat Rendah 2
2. Rendah 4
3. Cukup 6
4. Tinggi 8
5. Sangat Tinggi >10

Total

Keterangan:
Apakah sekolah telah memiliki Komite Sekolah:

Terbentuk        (2 Poin)a. 
Bertemu minimal 4 kali setahun      (2 Poin)b. 
Terlibat aktif dalam perencanaan sekolah (RPS/RKS dan/atau RAPBS) (4 Poin)c. 
Terlibat aktif dalam pengawasan dan implementas perencanaan  (4 Poin)d. 

Lakukan analisis kinerja Dewan Pendidikan dengan mengukur tingkat capaian 4. 
terhadap target layanan yang telah ditetapkan.

Tabel: Kinerja Dewan Pendidikan

No. Tingkat Kinerja Komite Sekolah Skor Jumlah Sekolah %
(Persen)

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Sangat Rendah 4
2. Rendah 6
3. Cukup 8
4. Tinggi 10
5. Sangat Tinggi >10

Total

Keterangan:                                                                                                                                            
Apakah kabupaten/kota telah memiliki Dewan Pendidikan:

Terbentuk        (2 Poin)a. 
Bertemu minimal 6 kali setahun      (2 Poin)b. 
Terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan (Renstra SKPD)  (4 Poin)c. 
Terlibat aktif dalam pengawasan dan implementas perencanaan  (4 Poin)d. 
Terlibat dalam persiapan kebijakan pendidikan                 (2 Poin)e. 
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Tabel: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD1                                                                                         
Provinsi/Kabupaten/Kota……………… 2

Uraian1

Anggaran pada 
Tahun ke- 

Realisasi 
Anggaran pada 

Tahun ke- 

Rasio Realisasi 
dan Anggaran  

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah

Hasil pajak daerah- 
Hasil retribusi daerah- 
Hasil pengelolaan - 
kekayaan daerah yang 
dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah- 

Dana Perimbangan

Bagi hasil pajak/bagi - 
hasil bukan pajak
Dana alokasi umum- 

Dana alokasi khusus- 

Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah

Pendapatan hibah- 

Dana darurat- 

Dana bagi hasil pajak - 
dari provinsi dan 
pemerintah daerah 
lainnya

Dana penyesuaian dan - 
otonomi khusus
Bantuan keuangan - 
dari provinsi atau 
pemerintah daerah 
lainnya

1  diisikan dengan nama SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
2  diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

Langkah 9: Pengelolaan Pendanaan Pelayanan SKPD

Lakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan 
rencana strategis SKPD periode perencanaan sebelumnya untuk mengidentifikasi 
potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD dengan 
cara mengisi tabel sebagai berikut:



penyusunan
renstra SKPD

seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan93

Uraian1

Anggaran pada 
Tahun ke- 

Realisasi 
Anggaran pada 

Tahun ke- 

Rasio Realisasi 
dan Anggaran  

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BELANJA DAERAH

Belanja tidak langsung

Belanja pegawai- 

Belanja bunga- 

Belanja subsidi- 

Belanja hibah- 

Belanja bantuan sosial- 

Belanja bagi hasil - 
kepada provinsi/
kabupaten/kota dan 
pemerintahan  desa

Belanja tidak terduga- 

Belanja langsung

Belanja pegawai- 

Belanja barang dan jasa- 

Belanja modal- 

PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan

Sisa lebih perhitungan - 
anggaran tahun 
anggaran sebelumnya

Pencairan dana - 
cadangan

Hasil penjualan - 
kekayaan daerah yang 
dipisahkan

Penerimaan pinjaman - 
daerah

Penerimaan kembali - 
pemberian pinjaman

Penerimaan piutang - 
daerah
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Uraian1

Anggaran pada 
Tahun ke- 

Realisasi 
Anggaran pada 

Tahun ke- 

Rasio Realisasi 
dan Anggaran  

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pengeluaran       
pembiayaan

- Pembentukan dana 
cadangan

Penyertaan modal - 
(investasi) pemerintah 
daerah

Pembayaran pokok - 
utang

Pemberian pinjaman - 
daerah

Total

  Keterangan:

Kolom (1) diisi dengan uraian jenis pendapatan/belanja/pembiayaan sesuai dengan 
kebutuhan

Kolom (2) diisi dengan data anggaran SKPD sesuai yang tercantum pada APBD dalam 5 (lima) 
tahun pelaksanaan Renstra SKPD

Kolom (3) diisi dengan data realisasi penyerapan anggaran SKPD sesuai laporan pelaksanaan 
APBD/Renja SKPD pada tahun berkenaan

Kolom (4) diisi dengan rasio antara realisasi penyerapan anggaran dengan anggaran yang 
telah dialokasikan dalam APBD

Kolom (5) diisi dengan angka rata-rata pertumbuhan anggaran, yaitu: (jumlah anggaran pada 
tahun ke-5 – jumlah anggaran pada tahun ke-1)/5

Kolom (6) diisikan dengan angka rata-rata pertumbuhan realisasi, yaitu: (jumlah realisasi pada 
tahun ke-5 – jumlah realisasi pada tahun ke-1)/5

Tabel di atas merupakan salah satu tabel yang dimuat dalam dokumen Renstra SKPD. 
Dari tabel diatas, dapat dilihat pada tahun mana saja rasio antara realisasi penyerapan 
anggaran dan anggaran dapat dianggap baik atau kurang baik, pada perihal mana 
yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya perlu diidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur/
mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), kemajuan 
pelaksanaan program, dan sebagainya. Selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan 
pendanaan pelayanan SKPD untuk diatasi melalui kebijakan dan strategi dalam 
Renstra SKPD periode berikutnya. Tabel ini menunjukkan kapasitas pendanaan 
pelayanan SKPD dalam 5 (lima) tahun terakhir, sebagai bahan pertimbangan dalam 
perumusan isu strategis dan program strategis SKPD pada Renstra SKPD yang akan 
disusun.  
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Contoh Format Laporan Profil Pelayanan SKPD

LAPORAN  PROFIL SKPD

TINGKAT: KABUPATEN/KOTA

Nama SKPD  : ...................................................................................
Kabupaten/Kota : ...................................................................................
Bulan   : ...................................................................................
Tahun   : ...................................................................................

Sumber data yang digunakan untuk mengisi data Profil Pelayanan SKPD

..........................................................................................................1. 

..........................................................................................................2. 

..........................................................................................................3. 

..........................................................................................................4. 

..........................................................................................................5. 

Kepala SKPD,

Nama, tanda tangan & cap
................................................
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OUTLINE 
PROFIL PELAYANAN SKPD
Kabupaten/Kota ................... 

BAB I: DATA POTENSI SKPD
Potensi Daerah (terkait SKPD)1. 
Potensi Sumber Daya Manusia2. 
Potensi Manajemen dan Kelembagaan3. 
Potensi Sarana Dan Prasarana4. 

BAB II: ANALISIS POTENSI SKPD
Tingkat Potensi1. 
Potensi Pengembangan2. 
Tipologi SKPD3. 

BAB III: PROFIL PELAYANAN SKPD
Dalam bab ini duraikan tentang beberapa aspek bidang 
pelayanan SKPD (misalnya bidang Ketertiban dan Keamanan) 4

Konflik Sara1. 
Perkelahian2. 
Pencurian3. 
Penjarahan Dan Penyerobotan Tanah4. 
Perjudian, Penipuan dan Penggelapan5. 
Pemakaian Miras dan Narkoba6. 
Prostitusi7. 
Pembunuhan8. 
Penculikan9. 
Kejahatan Seksual 10. 
Masalah Kesejahteraan Sosial11. 
Kekerasan dalam Rumah Tangga12. 
Teror dan Intimidasi13. 
Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta.14. 

BAB IV:  ANALISIS TINGKAT PERKEMBANGAN SKPD
Laju Perkembangan Tahunan1. 
Masalah yang Dihadapi2. 
Indikasi Program Tahun Depan3. 
Klasifikasi Tingkat Perkembangan SKPD4. 
Katagori Tingkat Perkembangan SKPD5. 

 Tajuk atau indikator ini diadaptasi untuk membantu dalam merumuskan kerangka isi dari laporan 
kajian profil SKPD dengan mengidentifikasi aspek-apsek khusus dari pelayanan yang menjadi tupoksi 
SKPD. Informasi dan data pendukung dapat diambil dari berbagai sumber termasuk hasil kajian dan 
penelitian atau laporan berkala yang dikeluarkan oleh kementerian dan badan terkait.

4
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Kajian Profil Pelayanan SKPD

Pola perencanaan dan pembangunan sektoral dan wilayah yang terintegrasi 
seringkali mengalami hambatan, karena keterbatasan informasi menyangkut 
kondisi daerah secara komprehensif. Data yang tersedia seringkali telah usang 

dan akan kurang bermanfaat digunakan untuk merumuskan rencana pembangunan. 
Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan dapat dicapai dengan 
tersedianya informasi profil SKPD yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah dan komprehensif (terpadu). Hal ini berkaitan dengan penyajian profil 
SKPD yang memberikan informasi tentang bidang atau sektor pengembangan dan 
hubungannya dengan sektor lainnya. Kemudian dikompilasi dan diintegrasikan, 
sehingga dapat bermanfaat secara menyeluruh di berbagai aspek pembangunan. 
Dengan demikian, keberadaan profil SKPD ini diharapkan dapat mengatasi 
permasalahan mendasar tentang informasi kondisi sosial, ekonomi, pemerintahan, 
kependudukan, sumber daya, dan geospasial yang menjadi data utama dalam 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Optimalisasi pelayanan publik oleh 
birokrasi pemerintahan bukanlah pekerjaan mudah seperti halnya membalikkan 
telapak tangan mengingat pembaharuan tersebut menyangkut pelbagai aspek yang 
telah membudaya dalam lingkaran birokrasi pemerintahan. 

Alternatif untuk melaksanakan optimalisasi pelayanan publik dibutuhkan perubahan 
melalui adopsi dan inovasi program. Didasarkan pengalaman bahwa berbagai inovasi 
dalam pelayanan publik yang telah berhasil di praktekkan seperti: penerapan kontrak 
pelayanan (Citizen Charter), peningkatan mutu dan kualitas pelayanan melalui Sistem 
Manajemen Mutu Terpadu (Total Qualitiy Management), penggunaan teknologi dan 
informasi (e-Government) serta kemitraan dengan pihak di luar pemerintahan atau swasta 
(Public Private Patnership).

Meskipun di dalam UU No 25 tentang pelayan publik secara ekplisit tidak mengatur 
bentuk inovasi yang harus dilakukan dan keberhasilan praktek penerapan di berbagai 
daerah dalam peningkatan pelayanan publik, namun secara substansi pelaksanaan dari 
peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan pelayanan publik. Misalnya, tentang 
kerja sama penyelenggara dengan pihak lain dalam pemberian pelayanan publik, 
pengakomodasikan hak dan kewajiban dalam pelayanan, penekanan pada standar 
pelayanan dan dukungan sistim informasi dalam pelayanan dan peranserta masyarakat 
sudah mampu diadopsi dalam bentuk inovasi dalam pelayanan publik tersebut. Terobosan 
positif berkenaan dengan inovasi yang dilakukan daerah haruslah diakomodasi oleh 
peraturan daerah, sehingga tidak mempersulit daerah untuk melakukan kreativitas dalam 
meningkatkan pelayanan publik. Namun demikian peraturan juga harus dipandang 
sebagai kerangka acuan tidak dimaksud untuk mempersempit ruang gerak inovasi, 
kreativitas dan terobosan lain yang telah terbukti berhasil dicapai oleh daerah.

Bahan Bacaan

4.1
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Pengertian

Profil pelayanan SKPD merupakan instrumen penting bagi SKPD dalam mengidentifikasi, 
mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan informasi yang digunakan sebagai 
bahan pengambilan keputusan serta kebijakan perencanaan. Profil pelayanan SKPD 
menyediakan potret kinerja pelayanan SKPD saat sekarang untuk prediksi di masa 
yang akan datang. Apabila profil dan kinerja pelayanan SKPD dapat berupa time 
series, maka profil tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan 
atau kemajuan kinerja pelayanan SKPD dari masa ke masa dan dapat diprediksi 
kemungkinan kinerja pelayanan untuk masa yang akan datang. 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh 
seseorang/ kelompok orang atau institusi tertentu untuk memberikan kemudahan dan 
bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Miftah Thoha, 
1991). Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan 
oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan 
dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan 
publik sebagai pemberian layanan (melayani) kebutuhan masyarakat yang mempunyai 
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 
ditetapkan. Pada hakikatnya, pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah 
tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta 
menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan 
kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998). 

Lonsdale dan Enyedi (1991:3) mendefinisikan ‘service’ sebagai “assisting or benefitting 
individuals through making useful things available to them. Sedangkan public service diberi 
makna sebagai something made available to the whole of population, and it involves things 
which people can not normally provide for themselves i. e people must act collectively”. Dengan 
demikian pelayanan publik merupakan suatu upaya membantu atau memberi manfaat 
kepada publik melalui penyediaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh mereka.

Pada sektor publik, terminologi pelayanan pemerintah (government service) diartikan 
sebagai pemberian pelayanan oleh agen pemerintah melalui pegawainya (the delivery 
of a service by a government agency using its own employees (Savas, 1987: 62). Pelayanan 
publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak 
masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragaman kepentingan dan tujuan.

 “Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan”. (Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003).

Kajian profil pelayanan SKPD yang biasa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam 
memberikan informasi tentang potensi dan sumber daya, peta transportasi, data spatial, 
pertumbuhan ekonomi dan kondisi masyarakat sangat bermanfaat untuk dikembangkan 
sebagai peta tematik, seperti peta rawan konflik, kemiskinan, kerentanan sosial, bencana 
alam, komposisi penduduk, dan sebagainya. Keberadaan profil SKPD sangat penting untuk 
menunjang perencanaan dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan. 
Profil SKPD dapat digunakan oleh perencana untuk menganalisis dan memetakan 
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permasalahan yang dihadapi suatu wilayah dengan maksud untuk menentukan 
kebutuhan, strategi intervensi dan perubahan yang diharapkan ke depan.

Tujuan

Penyusunan profil pelayanan SKPD dimaksudkan untuk memetakan kondisi daerah 
berkaitan dengan aspek pelayanan khusus dan strategis sebagai prediksi jangka 
menengah. Pemetaan ini mencakup gambaran umum daerah perencanaan, 
identifikasi terhadap berbagai aspek yang menonjol dan strategis, kinerja 
perkembangan pelayanan SKPD, serta kecenderungannya di masa depan dengan 
mempertimbangkan kemungkinan perubahan sosial, ekonomi, budaya, politik, 
keamanan dan kebijakan pada periode rencana. Secara khusus, kajian profil pelayanan 
SKPD bertujuan:

Memberikan gambaran cepat dan praktis tentang kinerja pelayanan SKPD.1. 

Mengidentifikasi aspek-aspek penting dan kritis untuk segera ditangani.2. 

Menilai status, posisi, dan kedudukan serta kinerja SKPD terhadap Standar 3. 
Pelayanan Minimal.

Memberikan gambaran aspek strategis SKPD terkait potensi pembangunan yang 4. 
dimiliki SKPD.

Memperkirakan prediksi jangka menengah atas berbagai aspek pelayanan 5. 
SKPD.

Analisis gambaran pelayanan SKPD diharapkan mampu mengidentifikasi:6. 

Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD •	
periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator sesuai 
urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. 

Potensi dan permasalahan pelayanan SKPD; dan•	

Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan SKPD.•	

Karakteristik dan Cakupan Pelayanan SKPD

Pelayanan SKPD merupakan salah satu bentuk layanan terhadap publik atau pelayanan 
umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk 
barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab 
dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di tingkat pusat, kabupaten/kota 
(daerah) dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, 
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat karakteristik yang menjadi 
acuan dalam penyelenggaraan layanan publik, diantaranya:
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Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan yang diberikan 1. 
oleh SKPD sesuai dengan tuntutan perubahan atau kebutuhan masyarakat 
pengguna.

Posisi tawar masyarakat sebagai pemanfaat layanan SKPD. Semakin tinggi posisi 2. 
tawar masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas, maka akan semakin tinggi pula 
peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.

Tipe pasar berupa sifat dan karakteritik yang menggambarkan jumlah 3. 
penyelenggara pelayanan yang ada dan hubungannya dengan pengguna jasa 
layanan.

Locus control4.  yang menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, 
apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan (SKPD).

Sifat pelayanan. Karakteristik yang menunjukkan orientasi kepentingan pengguna 5. 
atau penyelenggara pelayanan yang lebih dominan.

Cakupan pelayanan SKPD menyangkut aspek pokok yang menjadi tugas dan 
peran institusi pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 
Dalam Undang-Undang No 25 tahun 2009 terdapat lima hal penting yang perlu 
dipertimbangkan dalam penyusunan kinerja pelayanan publik, yaitu:

Dalam penyelenggarana pelayanan publik yang menjadi kewajiban dan beban 1. 
pemerintah, namun dalam perjalanannya memungkinkan bahwa pemerintah 
memiliki keterbatasan dalam memberikan layanan publik yang berkualitas bagi 
masayarakat. Untuk itu, tuntutan adanya kerjasama menjadikan hal penting bagi 
perbaikan kualitas pelayanan publik dan kemudian diatur dalam pasal 13 tentang 
kerja sama penyelenggara dengan pihak lain dalam pemberian Pelayanan.

Pengakomodasian hak dan kewajiban dalam pelayanan (pasal 14).2. 

Penekanan perlunya Standar Pelayanan (Pasal 22) dan Juga maklumat Pelayanan 3. 
(pasal 22).

Pentingnya Dukungan Sistim Informasi dalam Pelayanan (Pasal 23).4. 

Perlunya peran serta Masyarakat (Pasal 39).5. 

Indikator Kinerja SKPD

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD adalah indikator 
kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD sesuai 
dengan Lampiran. 1 Permendagri No. 54 Tahun 2010. Jika indikator kinerja yang 
dimaksud tidak tersedia, maka SKPD perlu menyepakati indikator kinerja sendiri 
untuk mengukur kinerja SKPD berkenaan. Adapun informasi yang diperlukan untuk 
mendukung analisis ini, sekurang-kurangnya mencakup:
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Regulasi yang menjadi asas legal bagi SKPD dalam pelaksanaan tugas dan 1. 
fungsi SKPD untuk menunjukkan peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah.

Struktur organisasi SKPD untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan 2. 
tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

Renja SKPD tahun berjalan untuk menginformasikan isu-isu terkini pelayanan 3. 
SKPD dikaitkan dengan isu-isu krusial dan aktual daerah (sebagaimana 
dimuat dalam RKPD tahun berjalan), isu strategis dalam Renstra SKPD periode 
sebelumnya, dan perkiraan tingkat pencapaian target Renstra SKPD sampai 
dengan akhir tahun berjalan.

Laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya sampai dengan 4. 
pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu untuk menunjukkan tingkat capaian/
realisasi terhadap target kinerja yang harus dicapai selama pelaksanaan Renstra 
SKPD periode sebelumnya, pelayanan yang mencapai target atau yang belum 
mencapai target, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tercapai tidaknya target 
pelayanan tersebut.

Berita acara forum SKPD tahunan (yang dapat menunjukkan aspirasi-aspirasi 5. 
masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan 
regulasi dalam lingkup kewenangan SKPD).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja 6. 
pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya. 

Data perkembangan pendanaan pelayanan SKPD (pendapatan, belanja, dan 7. 
pembiayaan) minimal 5 (lima) tahun terakhir untuk menunjukkan kemampuan 
pengelolaan pendanaan SKPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan 
yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan SKPD, sehingga dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan aspek pendanaan 
pelayanan SKPD.

Capaian tingkat kinerja SKPD ditunjukkan dengan perbandingan antara capaian 
kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang 
ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. sebagaimana dimuat dalam Renstra 
SKPD periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan 
pelayanan. 

Informasi dan Data Profil SKPD

Kajian profil SKPD dengan menggunakan pendekatan kewilayahan dirancang untuk 
memberikan informasi telusur dan keterpaduan informasi menyangkut penyiapan 
data dan informasi regional, kajian sosial dan ekonomi regional, serta penyiapan 
perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan 



seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan 102

bab 4
kajian profil pelayanan SKPD
 

rencana pengembangan wilayah dan antarwilayah serta pemantauan dan penilaian 
atas pelaksanaannya. Objek pengkajian profil SKPD mencakup ruang lingkup wilayah 
perencanaan yang meliputi:

Pengorganisasian wilayah dan ruang, baik daratan, lautan, maupun udara.1. 

Wilayah, ruang dan lahan dan segala sesuatu yang berlangsung diatasnya.2. 

Kajian terhadap bentang alam dan bentang sosial.3. 

Hubungan antara manusia dengan lingkungan.4. 

Interaksi manusia dengan proses ekologis yang berada dalam wilayah dan 5. 
ruang. 

Mengingat pentingnya kesiapan data dan informasi dalam proses perumusan Renstra 
SKPD, perlu ditunjuk anggota tim yang secara khusus ditugaskan bertanggungjawab 
terhadap pengumpulan dan pengolahan data sangat penting. Hal lain yang perlu 
diperhatikan yaitu bahwa pengolahan data dan informasi hendaknya tidak dilakukan 
hanya disaat dimulainya perencanaan, tetapi kegiatan ini harus berlangsung secara 
berkelanjutan, seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan sebagai 
bahan kajian/analisis dalam perumusan rancangan Renstra SKPD, yakni sesuai dengan 
tugas dan fungsi SKPD, mencakup: 

Regulasi yang menjadi asas legal bagi SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 1. 
SKPD serta struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian SKPD.

Renja SKPD tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu 2. 
pelayanan SKPD dan perkiraan tingkat capaian target Renstra SKPD sampai 
dengan akhir tahun berjalan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya sampai dengan 3. 
pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu.

Data perkembangan pengelolaan keuangan dan aset SKPD paling kurang 5 4. 
(lima) tahun terakhir.

Standar Pelayanan Minimal/SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja 5. 
pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya.

Renstra K/L.6. 

Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.7. 

RTRW.8. 

Peraturan perundang-undangan terkait pelayanan SKPD. 9. 

Informasi lain yang terkait pelayanan SKPD. 10. 
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Pendekatan yang Digunakan

Prespektif yang digunakan dalam menelaah kondisi SKPD berdasarkan kondisi daerah 
dalam upaya memecahkan masalah diantaranya:

Prespektif Sektor/Bidang Pelayanan

Sektor atau bidang pengembangan dapat diartikan sebagai fokus atau core 
competency yang dimiliki sebuah lembaga atau organisasi (SKPD) untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sektor menjadi salah satu titik kritis 
dalam peningkatan pelayanan publik berdasakan kebutuhan dasar, pengelolaan 
sumber daya, manajemen, sistem informasi dan aspek khusus dalam pencapaian 
tujuan dan target pembangunan. Umumnya sektor dilakukan melalui analisis objek, 
penyelesaian langsung pada pokok permasalahan, priotitas program dan kerangka 
kerja sesuai mandat atau tupoksi SKPD.

Analisis sektor atau bidang pelayanan berfokus pada identifikasi ragam kebutuhan 
spesifik sebagai respon langsung dalam menangani masalah tertentu, misalnya: 
pendidikan, kesehatan, kemiskinan atau infrastruktur. Analisis sektor lebih diarahkan pada 
upaya kajian sistematis terhadap pola perubahan perilaku, kepuasan, standar pelayanan, 
kinerja organisasi, control kualitas dan target pelayanan. Hal ini dilakukan agar SKPD dapat 
melakukan fungsi pelayanan berdasarkan tupoksinya secara efektif dan efisien, tidak 
terjadi kesalahan dalam menentukan sasaran program, distribusi, sistem layanan, agar 
masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya. 

Perencanaan sektoral tidak hanya memperhatikan kondisi bidang atau aspek khusus 
pelayanan saja tetapi mempertimbangkan kondisi lain baik sosial-ekonomi, budaya, politik 
dan keamanan yang terjadi di wilayah bersangkutan, tetapi memperhatikan rencana 
strategis penataan sektor harus dilakukan secara berkesinambungan dan melibatkan 
aspek lainnya secara komprehensif di berbagai tingkatan pemerintahan. Disamping 
itu, analisis sektor benar-benar mempertimbangkan aspek kebijakan dan prioritas 
pembangunan, seperti MDGs, pengentasan kemiskinan, dan harmonisasi kelembagaan. 
Oleh karena itu, perencanaan sektoral memerlukan kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi 
perencanaan antar-kelembagaan, sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan, 
pemanfaatan sumber daya dan inefisiensi.

Prespektif Tataruang dan Cakupan Wilayah Pelayanan

Ruang tidak didefinisikan sebagai fisik atau material semata, tetapi ruang 
merupakan suatu wadah interaksi sosial manusia dan mahkluk hidup lainnya dalam 
menyelenggarakan aktivitas untuk kelangsungan hidupnya. Agar terhindar dari 
konflik dalam pemanfaatan ruang, maka pengelolaan dan pemanfataan ruang harus 
direncanakan dan dikendalikan dengan melakukan analisis keruangan.

Analisis keruangan dalam profil pelayanan SKPD berfokus pada identifikasi ragam 
distribusi dan lokasi mencakup tinjauan terhadap dinamika dan gejala yang terjadi 
terkait bidang pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan. Misalnya kajian 
terhadap tingkat  variasi kepadatan penduduk, pemanfaatan lahan, distribusi potensi dan 
pemanfaatan sumber daya serta studi kemiskinan. Prespektif kewilayahan akan menguji 
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pola distribusi yang ada sehingga pola ruang yang ada dapat dimanfaatkan secara 
efektif dan berkesinambungan. Tidak terjadi kesalahan dalam menentukan lokasi dan 
peruntukan lahan yang dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem dan lingkungan. 
Pendekatan keruangan menyangkut pola, proses dan struktur dikaitkan dengan dimensi 
waktu maka analisisnya bersifat horizontal.

Kajian tata ruang dalam pelayanan SKPD tidak hanya memperhatikan kondisi 
sosial-ekonomi yang terjadi di wilayah yang menjadi cakupan kerja kelembagaan, tetapi 
memperhatikan rencana induk penataan ruang secara komprehensif di tingkat nasional, 
provinsi dan kabupaten/kota untuk menghindari konflik menyangku tataguna lahan. 
Selain itu, juga perlu memperhatikan perencanaan tata ruang yang dibuat oleh daerah 
yang berbatasan dengan wilayahnya. Oleh sebab itu diperlukan koordinasi perencanaan 
ruang antarwilayah dan antarsektor sehingga tidak menimbulkan konflik pemanfaatan 
ruang antarwilayah.

Prespektif Lingkungan

Kondisi lingkungan khususnya dibidang pertanahan di Indonesia sepanjang sejarah 
perkembangannya belum berubah dari zaman kolonialisme hingga kini. Sengketa 
dan ketimpangan pemilikan serta penguasaan tanah terus berlangsung dalam 
wujud baru dari apa yang disebut neo-kolonialisme. Keberadaan Undang-Undang 
Pokok Agraria, telah menjadi semangat dasar dalam penciptaan dan penataan 
kembali struktur pemanfaat tanah sesuai dengan proporsi yang disyaratkan dalam 
rangka pelestarian lingkungan. Kebijakan dalam pembangunan keberlanjutan 
lingkungan harus memperhatikan ambang batas di atas, yakni dengan melakukan 
studi kelayakan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau (AMDAL) yang 
diatur pada PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
dan Penataan Ruang Wilayah Pembangunan. Dengan adanya, AMDAL ini akan bisa 
mengukur tingkat suatu program/proyek pembangunan itu sesuai dengan kelayakan 
lingkungan. Seberapa besar dampak pembangunan dan dampak yang akan 
ditimbulkan sesuai dengan ambang batas. Kajian terhadap lingkungan dilakukan 
untuk mengukur sejauhmana penataan daerah mempertimbangkan dampak dan 
interaksi organisme hidup dalam suatu ekosistem.  interaksi kehidupan manusia 
dengan faktor lain yang membentuk sistem tata ruang. Pendekatan ekologi dalam 
perencanaan merupakan penelaahan suatu gejala atau suatu masalah dengan 
menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Dalam pendekatan ini analisis hubungan 
antarvariabel manusia dengan variabel lingkungan lebih ditekankan, sehingga dapat 
dikatakan bahwa analisisnya lebih dikenal sebagai analisis vertikal.

Prespektif Kewilayahan

Perkembangan konsep kewilayahan (regional development) digunakan untuk 
mengkaji berbagai gejala dan fenomena pembangunan kewilayahan dengan 
memanfaatkan informasi  geospatial yang memiliki ragam keruangan yang secara 
kausalitas berhubungan langsung atau tidak langsung dengan lingkungan biotik, 
abiotik maupun kultural sehingga membentuk jaringan kewilayahan. Analisis 
kewilayahan dalam konteks perencanaan merupakan kombinasi antara analisis 
keruangan dengan analisis lingkungan. Pada analisis ini wilayah tertentu didekati 
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dengan pengertian areal differentiation, yaitu suatu konsep interaksi yang 
menggambarkan hubungan antarwilayah akan berkembang didasarkan atas 
asumsi bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik tersendidi yang berbeda antar 
wilayah satu dengan wilayah lain. Setiap hubungan atau interaksi antarwilayah 
memperhatikan aspek asesibilitas dan distribusi yang saling berpengaruh dan 
menimbulkan daya dorong terhadap wiayah lainnya. Setiap variabel kewilayahan 
dilakukan pengenalan tentang penyebaran fenomena tertentu dan interaksi antara 
variabel manusia dan lingkungan yang kemudian dkan menjadi bahan informasi 
dalam penentuan bentuk perancangan tata wilayah yang akan dibangun. Artinya 
proses analisis kewilayahan pada hakekatnya sebagai model prakiraan masa depan 
yang menentukan gambaran akhir suatu wilayah pengembangan . 

Tahapan Kajian Profil SKPD

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap pemetaan daerah pembangunan 
dilakukan dalam beberapa tahapan. Kajian terhadap profil SKPD mencakup penelusuran 
informasi dan data tentang pengembangan wilayah melalui  penyelenggaraan tugas 
dan fungsi sebagai berikut: ----

Penyiapan data, informasi, dan program pembangunan sektoral baik wilayah 1. 
maupun antarwilayah.

Analisis dan pengkajian sosial dan ekonomi regional termasuk kesenjangan 2. 
antarwilayah yang menjadi cakupan kerja SKPD.

Perumusan kebijakan pelayanan SKPD.3. 

Fasilitasi, koordinasi, dan kerjasama dalam rangka pengembangan pelayanan 4. 
SKPD dan kerjasama pengembangan subregional, kerjasama antardaerah 
propinsi dan kabupaten, serta antarinstitusi.

Pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja atas pelaksanaan rencana, kebijakan, 5. 
dan program pelayanan SKPD.

Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan 6. 
pelaporan pelaksanaannya.

Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional perencana di 7. 
lingkungan SKPD.
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B A B  5
Identifikasi Kondisi Umum, Analisis Potensi dan 
Permasalahan SKPD

Pengenalan lebih lanjut terhadap fenomena situasi dan lingkungan organisasi dilakukan dengan 
mengidentifikasi kondisi umum terhadap cakupan pelayanan SKPD. Hal ini merupakan bagian penting 
dari pengenalan terhadap kebutuhan pengembangan program ke depan dengan melihat potensi 

dan permasalahan yang akan dihadapi. Penggalian informasi yang dilakukan pada saat penyusunan profil 
pelayanan SKPD dijadikan sebagai masukan terhadap review kinerja yang telah dilakukan paling tidak selama 
3 (tiga) tahun terakhir untuk menentukan kebutuhan program 5 (lima) tahun ke depan. Cara ini sebagai riset 
awal berupa assessment yang paling banyak dipakai dalam memulai perencanaan untuk memetakan masalah 
dan penentuan prioritas kebutuhan yang akan direspon oleh SKPD.

Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang 
sejumlah karakteristik dan perkembangan situasi yang berpengaruh terhadap program yang akan dirumuskan 
SKPD. Dalam kegiatan ini SKPD melakukan analisis sosial-ekonomi, politik, budaya, dan keamanan dengan 
menggunakan beberapa pendekatan kajian wilayah, analisis konteks dan sektor pengembangan khusus seperti 
Rapid District Appraisal (RDA). Dimana pendekatan ini memberikan gambaran cepat dan praktis bagi perencana 
untuk memetakan situasi yang dihadapi dalam proses perencanaan. SKPD juga dapat melibatkan pemangku 
kepentingan lain yang lebih luas secara partisipatif. Cara ini digunakan untuk menjembatani perbedaaan persepsi 
dari hasil yang dilakukan secara teknokratis dengan hal-hal yang bersifat aspiratif-politis. 

Metode identifikasi situasi mengggunakan beberapa alat analisis (tools) yang mampu memberikan infomasi 
tentang kondisi masyarakat tidak hanya berupa perkembangan ekonomi, pergerakan penduduk, distribusi, 
investasi, kesejahteraan, potensi, sumber daya dan infrastruktur, tetapi juga pola hubungan kelompok dan 
kelembagaan yang berpengaruh terhadap pencegahan dan penanganan konflik secara terpadu, Dalam topik ini, 
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peserta akan dipandu melalui praktek dan simulasi dalam memetakan situasi dengan melakukan analisis tataruang, 
sektor pengembangan, identifikasi masalah dan analisis konflik yang akan membantu dalam memetakan kondisi 
masyarakat dan kebutuhan pelayanan SKPD.

Tujuan

Peserta memahami kegiatan identifikasi kondisi umum, analisis potensi dan permasalahan •	
SKPD.

Peserta memhami tahapan dalam mengidentifikasi kondisi umum, analisis potensi dan •	
permasalahan SKPD.

Peserta mampu mensimulasikan proses identifikasi kondisi umum, analisis potensi dan •	
permasalahan SKPD.

 

Pokok Bahasan

Konsep dasar identifikasi kondisi umum, analisis potensi dan permasalahan SKPD.•	

Tahapan identifikasi kondisi umum, analisis potensi dan permasalahan SKPD.•	

Praktek identifikasi kondisi umum, analisis potensi dan permasalahan SKPD.•	

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 3 X 40 menit. 
 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya;

Rapid District Appraisal•	  (RDA).

Conflict Sensitivity Approach•	  (CSA).

SWOT•	  Analysis.

Kerja kelompok dan simulasi.•	

Presentasi.•	
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Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 5.1 - 10.•	

Lembar Kerja 5.1: •	 Identifikasi Kondisi Umum,  Analisis Potensi dan Masalah SKPD

Bahan Bacaan 5.1: •	 Rapid District Appraisal: Metode Memahami Daerah secara Cepat.

Bahan Bacaan 5.2: Teknik Analisis Potensi dan Masalah SKPD.•	

Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Konsep Dasar Identifikasi Kondisi Umum, Analisis Potensi dan Permasalahan SKPD.

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan pada sesi sebelumnya. 

Kegiatan pembelajaran ini menghadirkan nara sumber atau tenaga ahli untuk memberikan 2. 
materi tentang konsep dasar identifikasi kondisi umum, analisis potensi dan permasalahan 
SKPD. Kegiatan diskusi dipandu oleh moderator.

Berikan kesempatan kepada nara sumber untuk memberikan paparan selama 30 menit. 3. 

Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab dan 4. 
diskusi tentang topik yang disampaikan nara sumber. Proses tanya jawab dipandu oleh 
moderator. Jika, tersedia waktu cukup, tanya jawab dapat dilakukan dalam beberapa termin.

Catatlah hal-hal penting dari hasil pemaparan dan tanya jawab yang telah dilakukan. 5. 
Kemudian buatlah resume atau kesimpulan hasil pembahasan.

Variasi:

Pembahasan topik ini, dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada peserta sebagai nara 
sumber untuk menyampaikan pandangan dan gagasannya langsung dalam bentuk makalah yang akan 
dipresentasikan dalam pleno. (Berikan kesempatan pada peserta untuk menyusun makalah diluar jam 
belajar yang telah disediakan dengan melakukan telusur informasi melalui internet atau bahan belajar 
lainnya). Fasilitator dapat menunjukkan moderator yang mampu mengatur jalannya proses diskusi.
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Kegiatan 2: Tahapan dalam Proses Identifikasi Kondisi Umum, Analisis Potensi dan 
Masalah SKPD 

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan pada sesi (penyusunan profil SKPD) sebelumnya.

Lakukan curah pendapat berdasarkan pengalaman peserta dalam analisis konflik. Buatlah 2. 
catatan tentang pokok-pokok pikiran yang dianggap penting dari pandangan peserta. 

Berdasarkan resume dari pandangan peserta selanjutnya, mintalah peserta untuk membentuk 3. 
kelompok dengan anggota 4-5 orang. Bagilah peserta dengan bahan bacaan yang telah 
disediakan. Berikan kesempatan kepada kelompok untuk mempelajarinya. 

Masing-masing kelompok diminta untuk mengkaji lebih dalam tentang tahapan identifikasi 4. 
potensi dan analisis masalah SKPD. Sebagai panduan ajukan beberapa pertanyaan pemicu 
sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang tahapan dalam identifikasi kondisi umum, analisis potensi •	
dan masalah SKPD?

Hasil yang diharapkan dari setiap tahapan tersebut? •	

Informasi pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk membantu melakukan kajian •	
tersebut?

Hal-hal pokok apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam setiap tahapan tersebut?•	

Jawaban terkait pertanyaan di atas yang dirumuskan dalam bentuk catatan penting yang 5. 
akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian sajikan dalam tabel sebagai 
berikut:

Tabel: Tahapan Kegiatan Identifikasi Kondisi Umum,                                                                                                             
Analisis Potensi dan Permasalahan SKPD

Tahapan Identifikasi dan 
Analisis Masalah Hasil Informasi dan 

Data Pelaku Catatan

Catatan: Tabel ini sebagai acuan umum saja, masing-masing kelompok dapat memodifikasi sesuai kebutuhan dengan 
menambah penjelasan atau aspek kajian.

Hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dalam pleno.6. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengkritisi dan memberikan masukan 7. 
terhadap paparan yang disampaikan. 

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.8. 
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Kegiatan 3: Praktek Identifikasi Kondisi Umum, Analisis Potensi dan Masalah SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan serta hasil kerja kelompok pada kegiatan sebelumnya. 

Lakukan penjelasan singkat tentang langkah-langkah pemetaan situasi, potensi, dan 2. 
permasalahan SKPD dengan menggunakan beberapa metode analisis, diantaranya: (a) 
analisis tataguna wilayah, (b) analisis sosial-konflik dan (c) analisis kelembagaan. Berikan 
kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan meminta klarifikasi tentang hal-hal yang 
membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Berikan arahan dan panduan kepada peserta dalam melakukan proses kerja kelompok. 3. 
Sebagai panduan kerja gunakan lembar kerja kelompok yang telah disediakan (lihat lembar 
kerja 5.1). 

Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya dalam pleno. 4. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat, mengkritisi 5. 
dan mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.6. 

Catatan Penting

Materi ini difokuskan pada penggalian informasi untuk memetakan situasi, kondisi dan 
permasalahan SKPD sebagai masukan dalam menetapkan prioritas program/kegiatan yang dapat 
diintegrasikan dalam Renstra SKPD. Pada sesi sebelumnya telah dilakukan praktek penyusunan 
proflil layanan SKPD yang hasilnya dapat dijadikan bahan untuk menentukan isu-isu strategis 
melalui penelaahan lanjutan dengan melihat perkembangan mutakhir dan respon masyarakat 
terkait kebutuhan terhadap pelayanan SKPD.  Identifikasi dan analisis situasi ini menjadi bagian 
integral dari penyusunan profil SKPD karena memberikan arahan berupa indikasi kebutuhan 
dan program SKPD. Disarankan bagi perencana untuk menggunakan “tools of analysis” yang 
tepat dan sesuai dengan tujuan disusunnya Renstra SKPD.
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)

Identifikasi Kondisi Umum, 
Analisis Potensi dan Masalah SKPD

KELOMPOK   : …………………………………………………
Ketua Kelompok : …………………………………………………
Anggota  : …………………………………………………

     : …………………………………………………
     : …………………………………………………
     : …………………………………………………

Pokok Bahasan    : Analisis Tata Ruang/Wilayah1. 
Analisis Lingkungan Hidup2. 
Analisis Masalah3. 
Analisis Pemangku Kepentingan4. 
Analisis Kapasitas Kelembagaan5. 

Sumber Belajar    : 1.  Profil Pembangunan Daerah
2.  Hasil Analisis Profil Pelayanan SKPD

Bahan dan Alat    : 1.  Kertas Plano, Flipt Chart, Alat Tulis, Spidol Warna
2.  Dokumentasi
3.  Laptop dan Infocus

Waktu                    : 3-4 x 40 menit

Petunjuk Umum

Identifikasi kondisi umum, analisis potensi dan masalah SKPD dilakukan untuk 
memberikan informasi lebih dalam terkait perumusan program strategis yang akan 
diintegrasikan dalam Renstra SKPD. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan 
penilaian cepat yang dikenal dengan “Rapid District Appraisal (RDA)” dengan beberapa 
teknik analisis pelayanan yang dapat membantu memahami kondisi nyata dengan 
melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas khususnya masyarakat sebagai 
“pelaku dan pemanfaat”. Dalam kegiatan pemetaan ini digunakan beberapa teknik 
analisis diantaranya; (a) Analisis Tata Ruang/Wilayah; (b) Analisis Lingkungan Hidup; 
(c) Analisis Masalah; (d) Analisis Pemangku Kepentingan; dan (e) Analisis Kapasitas 
Kelembagaan SKPD. Kegiatan ini secara tidak langsung membantu dalam penyusunan 
profil dan prioritas program SKPD. Meskipun terdapat kekhususan dalam penggunaan 
beberapa alat analisis dan proses yang dilakukan secara partisipatif. Berikut beberapa 
langkah yang ditempuh dalam melakukan kajian terhadap kondisi umum, potensi 
dan permasalahan SKPD.

Lembar Kerja

5.1
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Langkah 1 : Analisis Tata Ruang Wilayah

Langkah pertama melakukan analisis tata ruang daerah perencanaan yang 1. 
menjadi lokus dari pelayanan SKPD. Dalam tahapan ini, SKPD diarahkan untuk 
mengenal secara mendalam kondisi wilayah yang menjadi fokus layanan atau 
program SKPD mencakup kondisi geografis, karakteristik penduduk, distribusi, 
pergerakan, sumber daya dan pusat-pusat pertumbuhan.

Buatlah visualisasi telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk 2. 
mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan 
pelayanan SKPD dengan membandingkan struktur dan pola ruang eksisting.

Identifikasikan arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan 3. 
pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang 
dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam 
RTRW.

Buatlah rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW 4. 
tersebut.

Catatan: 

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan kajian tata ruang 
wilayah pelayanan SKPD diantaranya:
a. Rencana struktur tata ruang;
b. Struktur tata ruang saat ini;
c. Rencana pola ruang;
d. Pola ruang saat ini; dan
e. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Selanjutnya buatlah hasil resume pembahasan dengan mencatatnya dalam tabel 5. 
berikut:

Tabel: Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah  Provinsi/Kabupaten/Kota ...

No.
Rencana 
Struktur 
Ruang

Struktur 
Ruang 
Saat Ini

Indikasi Program 
Pemanfaatan 

Ruang pada Periode 
Perencanaan 

Pengaruh Rencana 
Struktur Ruang 

terhadap Kebutuhan 
Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
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Keterangan:

Diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan;Kolom (1) 
Diisi dengan daftar pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), pusat Kolom (2) 
kegiatan lokal (PKL) yang direncanakan di wilayah provinsi/kabupaten/kota, rencana 
bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, terminal, stasiun kereta, jaringan 
jalan primer/ sekunder, jaringan prasarana sumber daya air, jaringan prasarana energi/
listrik, dan jaringan prasarana telekomunikasi;
Diisi dengan daftar pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), pusat Kolom (3) 
kegiatan lokal (PKL) yang telah ada di wilayah provinsi/ kabupaten/kota, ketersediaan 
bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, terminal, stasiun kereta, jaringan 
jalan primer/sekunder, jaringan prasarana sumber daya air, jaringan prasarana energi/
listrik, dan jaringan prasarana telekomunikasi;
Diisi dengan indikasi program pemanfaatan ruang untuk setiap rencana struktur ruang; Kolom (4) 
Diisi dengan perbandingan antara kondisi rencana dan kondisi saat ini, dan indikasi Kolom (5) 
program pemanfaatan ruang pada periode berkenaan dengan tahun perencanaan 
renstra SKPD, lakukan identifikasi apakah ada pengaruhnya kepada kebutuhan pelayanan 
skpd. Jika ada, identifikasilah bentuk kebutuhan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan, 
dan lokasinya; dan
Diisi dengan daftar lokasi berdasarkan hasil pada kolom (5). Daftar lokasi ini menjadi Kolom (6) 
arahan lokasi pengembangan pelayanan SKPD untuk mendukung perwujudan struktur 
ruang wilayah.  

                       Tabel: Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota ...

No. Rencana 
Pola Ruang

Pola Ruang 
Saat Ini

Indikasi Program 
Pemanfaatan 

Ruang Pada Periode 
Perencanaan

Pengaruh 
Rencana Pola 

Ruang terhadap 
Kebutuhan 

Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Keterangan:

Diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan;Kolom (1) 
Diisi dengan daftar kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis yang Kolom (2) 
direncanakan di wilayah provinsi/kabupaten/kota;
Diisi dengan daftar kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis yang telah ada Kolom (3) 
(eksisting) di wilayah provinsi/kabupaten/kota;
Diisi dengan indikasi program pemanfaatan ruang untuk setiap rencana pola ruang;Kolom (4) 
Diisi dengan perbandingan antara kondisi rencana dan kondisi saat ini, dan indikasi Kolom (5) 
program pemanfaatan ruang pada periode berkenaan dengan tahun perencanaan 
Renstra SKPD, lakukan identifikasi apakah ada pengaruhnya kepada kebutuhan pelayanan 
SKPD. Jika ada, identifikasilah bentuk kebutuhan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan, 
dan lokasinya; dan
Diisi dengan daftar lokasi berdasarkan hasil pada kolom (5). Daftar lokasi ini menjadi arahan Kolom (6) 
lokasi pengembangan pelayanan SKPD untuk mendukung perwujudan pola ruang wilayah.
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Langkah 2 : Analisis Lingkungan Hidup

Langkah berikutnya melakukan analisis lingkungan hidup strategis (KLHS) 1. 
untuk memastikan agar prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi 
landasan dalam penyusunan rencana strategis yang menjadi lokus pelayanan 
SKPD. Dalam tahapan ini SKPD diarahkan untuk mengenal secara mendalam 
kondisi lingkungan daerah terkait dengan pola pelaksanaan  program SKPD.

Telaah hasil dokumen kajian lingkungan untuk mengidentifikasi implikasi negatif 2. 
terhadap kemampuan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup 
terhadap kebutuhan pelayanan SKPD.

Identifikasikan beberapa aspek penelaahan lingkungan terkait dengan 3. 
pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas 
pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi 
program terhadap prinsip pembangunan  berkelanjutan dan daya dukung 
lingkungan, 

Buatlah rancangan atau catatan rumusan program sesuai dengan hasil kajian 4. 
lingkungan tersebut.

Catatan: 

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan kajian lingkungan 
hidup strategis elayanan SKPD diantaranya:
a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk 

pembangunan;
b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program 
pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya 
dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib 1. 
diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan 

segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya 2. 
tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.



penyusunan
renstra SKPD

seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan115

Buatlah hasil resume pembahasan dengan mencatatnya dalam tabel sebagai 5. 
berikut:

Tabel Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS                                                                                     
Provinsi/Kabupaten/Kota ___________ SKPD____________

No. Aspek Kajian Ringkasan 
KLHS

Implikasi 
terhadap 

Pelayanan SKPD

Catatan bagi 
Perumusan 

Program dan 
Kegiatan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup untuk pembangunan

2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko 
lingkungan hidup

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi 
terhadap perubahan iklim

6. Tingkat ketahanan dan potensi 
keanekaragaman hayati

Keterangan:

diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan;Kolom (1) 
diisi dengan aspek kajian KLHS;Kolom (2) 
diisi dengan ringkasan KLHS untuk setiap aspek kajian berkenaan;Kolom (3) 
diisi dengan pengaruh yang mungkin/dapat terjadi terhadap kebijakan pelayanan SKPD; Kolom (4) 
dan
diisi dengan catatan yang harus diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan Kolom (5) 
agar tidak bertentangan dengan KLHS.

Langkah 3 : Analisis Masalah (Analisis Apa)

Berdasarkan hasil analisis siapa (pelaku/aktor) pada langkah sebelumnya, 1. 
identifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan antarkelompok/
lembaga/pelaku dengan menggunakan teknik pohon masalah (problem tree);

Buatlah gambar visual berupa peta permasalahan atau ’pohon masalah’;2. 

Identifikasikan pokok persoalan yang diperselisihkan atau menimbulkan 3. 
kesenjangan sosial dan ketidakharmonisan dengan menetapkan sebagai inti (core 
problems) masalah dan digambarkan sebagai batang;
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Berdasarkan masalah inti tersebut, lakukan pembahasan secara mendalam faktor-4. 
faktor penyebabnya dan gambarkan sebagai akar masalah;

Telusuri secara mendalam akibat (dampak) yang ditimbulkan dari  masalah yang 5. 
diperselisih-kan dan gambarkan sebagai daun atau ranting;

Buatlah resume hasil pembahasan dengan mencatatnya dalam tabel sebagai 6. 
berikut:

No. Masalah Sebab Akibat Potensi

(1) (2) (3) (4) (5)

Keterangan:

Kolom (1)   : Cukup jelas

Kolom (2)   : Tuliskan masalah utama yang diperselisihkan oleh para pihak yang berkonflik

Kolom (3)   : Tuliskan faktor penyebab dari masalah 

Kolom (4)   : Tuliskan potensi yang tersedia 

Kolom (5)   : Tuliskan potensi atau sumber daya untuk menyelesaikan masalah tersebut

Langkah 3 : Analisis Pemangku Kepentingan (Analisis Siapa)

Mengkaji kembali data pendukung profil daerah, SKPD dan hasil pemutakhiran 1. 
informasi/data yang terkumpul.

Berdasarkan data tersebut identifikasikan pokok permasalahan, ketidakharmonisan 2. 
dan ketegangan antarkelompok yang tercermin dalam data gambaran umum 
daerah.

Menggali informasi langsung dari lapangan bersama masyarakat dengan 3. 
membuat sosiogram kelembagaan (antarkelompok/lembaga) secara grafis untuk 
memetakan pengaruh dan kekuatan hubungan setiap unsur dalam masyarakat;

Merujuk pada hasil kajian bagan kelembagaan lakukan analisis lanjutan untuk 4. 
mengenal sejauhmana pengaruh dan kekuatan hubungan antarkelembagaan di 
di daerah.

Buatlah gambar visual berupa sosiogram kelembagaan dengan menunjukkan 5. 
tingkat kekuatan hubungan dan kerentanan antarkelompok/lembaga yang ada 
di daerah.
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Berdasarkan pembahasan tersebut, identifikasi masalah dan potensi yang 6. 
dihadapi tentang pengaruh dan kekuatan hubungan antarkelompok/lembaga 
masyarakat dengan mengisi tabel sebagai berikut:

No. Lembaga Masalah Potensi

(1) (2) (3) (4)

Keterangan:

Kolom (1)   : Cukup Jelas
Kolom (2)   : Tuliskan daftar organisasi dan kelembagaan yang ada di tingkat provinsi/ kabupaten/

kota.
Kolom (3)   : Tuliskan masalah terkait dengan konflik atau ketidakharmonisan
Kolom (4)   : Tuliskan potensi penyelesaan masalah yang tersedia di daerah

Langkah 4: Analisis Kelembagaan (SWOT) 

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya lakukan analisis 1. 
kapasitas kelembagaan melalui SWOT untuk mengenal lebih dalam tentang 
kapasitas internal dan eksternal SKPD sebagai organisasi yang memberikan 
layanan kepada masyarakat sesuai tupoksinya

Identifikasikan hal-hal positif apa saja yang menjadi kekuatan (2. strength)--internal 
dari pelayanan SKPD dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
pembangunan daerah.

Identifikasikan faktor-faktor apa saja yang menjadi kelemahan (3. weakneses)-
-internal dari pelayanan SKPD dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan pembangunan daerah.

Identifikasikan hal-hal positif apa saja sebagai peluang (4. opportunities)--eksternal 
yang dihadapi oleh SKPD dalam menjalankan tupoksinya dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Identifikasikan hal-hal apa saja yang menjadi tantangan atau ancaman (5. treath) 
dari luar yang dihadapi oleh SKPD dalam menjalankan tupoksinya dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan 6. 
ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk 
setiap langkah yang akan dipilih SKPD dalam meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat.
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Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran. Hasilnya 7. 
kemudian dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: Analisi SWOT dan Penentuan Alternatif  Strategi                                          
Pencapaian Indikator Sasaran SKPD ....................................................

Faktor Eksternal

Faktor Internal

Peluang :
……………1. 
………………2. 
dst …3. 

Tantangan:
………………1. 
………………2. 
dst …3. 

Kekuatan: 
………………1. 
………………2. 
dst ……3. 

Alternatif Strategi :
………………1. 
………………2. 
dst ……3. 

Alternatif Strategi :
………………1. 
………………2. 
dst ……3. 

Kelemahan:
………………1. 
………………2. 
dst ……3. 

Alternatif Strategi :
………………1. 
………………2. 
dst ……3. 

Alternatif Strategi :
………………1. 
………………2. 
dst ……3. 
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Rapid District Appraisal (RDA):
Metode Memahami Daerah secara Cepat

Perencanaan daerah membutuhkan kerangka metodologi untuk mengenal 
secara komprehensif kebutuhan, potensi, strategi daerah dan trend ke depan 
yang ditopang oleh kajian ilmiah. Kerangka metodologi ini akan membantu 

pemerintah daerah dalam menemukan aspek kritis yang memerlukan dukungan 
program yang lebih responsif terhadap isu-isu pembangunan daerah, Sebuah 
perencanaan daerah membutuhkan informasi dan data yang mampu memetakan 
secara akurat kondisi wilayah atau daerah rencana berdasarkan informasi aktual. 
Sumber terpercaya informasi harus diidentifikasi dan metode yang tepat untuk 
mengambil data yang berisi informasi yang dianggap perlu dibuat. Sejalan dengan 
penilaian partisipatif sudah banyak dipraktekkan dan konsep perencanaan (PRA) yang 
muncul selama tahun terakhir untuk perencanaan di tingkat desa, pendekatan inovatif 
untuk perencanaan pembangunan daerah dapat dirumuskan juga, menggunakan 
“penilaian cepat” proses dan teknik.

Bagi perencana, ketika melakukan analisis wilayah seringkali menggunakan sumber 
data sekunder berupa data statistik yang disediakan oleh instansi sektoral, dengan asumsi 
bahwa data tersebut mencerminkan kondisi aktual. Sikap ini juga banyak diambil di 
kalangan pejabat daerah dalam pengambilan keputusan dengan mengkompilasi data 
sekunder karena dianggap mudah dan memadai. Sikap ini tentunya kurang relevan, jika 
tidak dilakukan pengujian terhadap kondisi dan masalah aktual di masyarakat, sehingga 
mereka terjebak untuk menyimpulkan di atas meja dan dilakukan dari jarak jauh. 
Dampaknya, kebijakan perencanaan yang dirumuskan sering tidak memenuhi kondisi 
lokal, cenderung melakukan penyeragaman untuk mengatasi konteks regional yang 
berbeda dalam merespon terhadap potensi dan masalah lokal. Kegagalan perencanaan 
pembangunan kebanyakan disebabkan ketidakakuratan data dan reliabilitas informasi 
yang cenderung tidak mampu menjelaskan kondisi lokal yang sesungguhnya. 

 Rapid District Appraisal (RDA) atau penilaian daerah cepat merupakan salah satu 
metodologi yang dikembangkan dari pendahulunya Rapid Rural Appraisal (RRA) dengan 
fokus pengumpulan data dan informasi daerah secara komprehensif. RDA membantu 
dalam memetakan, menganalisis dan interpretasi kondisi daerah sebagai langkah awal 
dalam urutan kegiatan perencanaan daerah. RDA berorientasi pada pengenalan masalah 
utama di daerah (kabupaten/kota) serta meberikan kesempatan kepada pemangku 
kepentingan baik pemerintah daerah, investor, swasta, LSM, dan masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan di daerahnya. RDA mencoba 
menilai kondisi daerah dengan berbagai pengaturan dan proses melalui pendekatan 
kewilayahan (regional development system). 

Bahan Bacaan

5.1
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Pengertian 

Rapid District Appraisal (RDA) atau yang diterjemahkan Penilaian/Pengkajian/
Penelitian keadaan daerah secara cepat adalah serangkaian proses penilaian terdapat 
kondisi, permasalahan dan kebutuhan daerah menggunakan sekumpulan teknik dan 
alat (tools) yang mendorong masyarakat dan pemangku kepentingan lain turutserta 
meningkatkan kemampuan dalam menganalisis keadaan mereka terhadap 
kehidupan dan kondisinya, agar mereka mampu menyusun rencana dan tindakan 
secara mandiri. RDA mengutamakan masyarakat yang terabaikan agar memperoleh 
kesempatan untuk memiliki peran dan mendapat manfaat dalam kegiatan program 
pengembangan. 

Sesuai definsi tersebut RDA dipandang sebagai pendekatan partisipatif teknokratis 
yang melihat sebuah daerah perencanaan (kabupaten/kota) sebagai suatu kesatuan 
wilayah  yang mengindikasikan gambaran sosial, geografis, ekonomi, sunber daya alam, 
lingkungan, sistem manajemen dan perubahan masyarakat (transformasi sosial) yang 
dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat sendiri. 

Konsep daerah yang mendasari pendekatan RDA bahwa daerah merupakan 
suatu entitas atau sistem kehidupan yang terpadu mencakup sumber daya-produksi-
pemukiman manusia. Poppe (tt) memandang bahwa daerah terdiri dari pengaturan yang 
berbeda beberapa (alam/fisik, ekonomi, sosial, dan kelembagaan) yang secara fungsional 
saling terkait. Mereka menyediakan kerangka kerja spasial bagi berbagai kegiatan 
berdasarkan pemanfaatan sumber daya daerah di lokasi yang berbeda yang terhubung 
melalui beragam hubungan spasial-fungsional. Perencana harus memiliki informasi 
yang cukup akurat berdasarkan “kategori penilaian” operasional yang menghasilkan 
pemahaman empiris dari proses pembangunan daerah dalam area tertentu.

RDA membentuk proses interaktif yang menggabungkan teknik analisis regional 
makro dan mikro dalam mendukung proses perumusan kebijakan daerah tertentu serta 
perencanaan terkait tujuan yang akan dicapai. Informasi yang dihasilkan melalui RDA 
dipandang penting bagi para pengambil kebijakan di tingkat lokal dalam membuat serta 
menyesuaikan program pembangunan di setiap unit kerja atau dinas instansi tingkat 
pusat dengan keadaan daerah dan lokal yang spesifik. Pendekatan ini memungkinkan 
untuk menggabungkan deskriptif tingkat makro data pada pengaturan regional (seperti 
ekonomi, ekologi, lingkungan sosial dan budaya sampai dengan konteks institusional) 
dengan rincian tingkat mikro dalam rangka untuk membangun, lebih komprehensif 
metodis terpadu serta sebagai gambar secara substansial seimbang dari kondisi regional 
yang sebenarnya. Pengetahuan lokal merupakan masukan penting untuk proses 
pengambilan keputusan pada isu-isu seperti peluang ekonomi, ketahanan pangan, 
penciptaan lapangan kerja, dan penerimaan nilai-nilai sosial, pemberdayaan masyarakat 
dan isu-isu pembangunan lokal diverifikasi. Sehingga data yang dihasilkan dapat 
berkontribusi untuk perencanaan jangka pendek tindakan serta untuk perencanaan 
pembangunan menengah dan jangka panjang daerah. 

RDA memobilisasi dan menggabungkan berbagai sumber informasi dan data 
sosial yang memberikan basis pengetahuan kepada perencana sebagai perangkat 
tambahan dalam fokus analisis dan perbaikan substansi pembangunan yang harus 
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dipertimbangkan untuk pembuatan kebijakan dan program pembangunan daerah. 
RDA sebagai suatu metodologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam 
perencanaan daerah dan manajemen pemerintahan, RDA juga mengadopsi tiga pilar 
dalam PRA, yaitu (a) berbagi dan kemitraan dengan masyarakat lokal; (b) metode yang 
sesuai dan perilaku yang diperlukan; (c) membangun kesadaran sikap individu dan 
kemauan untuk beradaptasi.

Maksud dan Tujuan

RDA sebagai perangkat analisis kebutuhan pembangunan daerah dimaksudkan 
untuk membantu para perencana khususnya pemerintah daerah dalam memperoleh 
masukan langsung dari objek penelitian yang bersifat ‘grounded’ dengan 
menghubungkan dengan berbagai isu kritis yang perlu diadopsi dalam sebuah 
kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. RDA juga dimaksudkan untuk 
menggambarkan secara keseluruhan tentang karakteristik daerah, potensi, masalah 
utama, interaksi kekuatan hubungan antarkelompok, kerentanan sosial, kohesivitas 
kelompok, serta faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap pembangunan 
daerah sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan. 
Secara khusus RDA, bertujuan:

Mengidentifikasi karakteristik pola daya dukung daerah terhadap pertumbuhan •	
dan perubahan masyarakat dan wilayah secara terpadu.

Memetakan kondisi sosial, ekonomi, ekologis, budaya dan keamanan di daerah; •	

Mengidentifikasi kondisi sosial yang menyebabkan kesenjangan diantara •	
kelompok atau antarpemangku kepentingan; dan

Memberikan informasi yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi penanganan •	
dan pencegahan konflik serta bina damai ke depan secara terpadu.

Menentukan masalah utama dan isu kritis yang perlu dikelola melalui ragam •	
program pembangunan sektoral yang bersifat indikatif.

Hasil yang Diharapkan

Pendekatan RDA dilaksanakan dalam empat tahap penilaian dengan menggunakan 
metode penilaian cepat untuk menggali dan memetakan kondisi daerah (kabupaten/
kota) secara terfokus. Setiap tahapan akan menghasilkan hasil spesifik dalam bentuk 
peta mental dan informasi terukur yang bersifat dasar, lebih terintegrasi secara kualitatif 
didukung pada kondisi pembangunan daerah. Penerapan RDA menghasilkan asumsi, 
profil daerah dan kerangka umum yang diharapkan menjadi fokus bagi pemerintah 
daerah khususnya SKPD dalam perencanaan dan kebijakan daerah. Perencanaan 
daerah harus mampu mendorong upaya bina damai dan mencegah terjadinya 
konflik pada saat pelaksanan program. Dengan demikian, perencana harus memiliki 
kemampuan untuk memformulasikan kebijakan dan arah pembangunan daerah 
secara berkelanjutan, diterima oleh masyarakat dan meminimalisasi konflik di masa 



seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan 122

bab 5
identifikasi, analisis dan permasalahan

depan akibat keterbatasan sumber daya, sejarah konflik, perbedaan kepentingan, 
diskriminasi dan kesenjangan dalam masyarakat. Secara khusus kajian dinamika 
konflik menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

Profil (gambaran umum) wilayah geografis yang menjelaskan tata ruang •	
penggunaan lahan, lingkungan (ekologis), sebaran dan distribusi penduduk, 
serta potensi dan sumberdaya. 

Gambaran interaksi ragam kelompok, komunitas, kekuatan hubungan •	
antarpemangku kepentingan yang berpengaruh terhadap perubahan dan 
pembangunan daerah.

Gambaran kondisi sosial dan ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap •	
laju pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah.

Nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.•	

Kecenderungan perilaku dan perubahan kultural dalam masyarakat.•	

Inventarisasi faktor-faktor pendorong dan penghambat peningkatan akses •	
masyarakat atau daerah dengan wilayah lainnya.

Pola strategi penanganan dan pencegahan konflik serta bina damai secara •	
terpadu.

Metodologi dan Alat Bantu

Pendekatan RDA terdiri dari beberapa tahapan penting dengan berbagai kajian 
terfokus mengidentifikasi masalah aktual dan potensi yang tersedia dan peluang. 
Menggunakan data sekunder yang ada. Upaya ini akan menghasilkan informasi 
awal pada kondisi daerah perencanaan yang menunjukkan karakteristik empiris. 
Sebelum melaksanakan penilaian setiap tujuan spesifik harus dinyatakan dalam 
kerangka kebijakan pembangunan daerah karena hal ini akan sangat mempengaruhi 
desain dan proses penilaian yang sebenarnya. Pemanfaatan lebih lanjut dari temuan 
termasuk berbagi dengan penerima manfaat prospektif adalah titik utama yang harus 
dibahas terlebih dahulu secara menyeluruh. Proses  pengumpulan data dan analisis 
yang diterapkan dapat digambarkan oleh istilah ‘skrining’, ‘scoping’ dan ‘focusing’.

Selama proses RDA fokus analisis akan ditingkatkan untuk mencapai pemahaman 
lebih dalam tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam perencanaan pembangunan 
daerah secara terpadu dan fungsional. Dengan fokus pada variabel dan indikator yang 
relevan untuk memahami secara empiris berdasarkan proses berkelanjutan daerah, aktor 
dan kegiatan dalam pembangunan daerah akan dihasilkan sebuah analisis masalah awal 
memberikan kerangka kerja untuk pengumpulan data di lapangan. 

Hasil dari proses RDA menunjukkan beberapa isu-isu spesifik yang tidak dapat 
dijawab oleh data sekunder. Isu-isu tersebut akan memberikan gambaran kepada 
perencana untuk menambahkan atau mensubitusi data dari hasil review data sekunder. 
Proses triangulasi menjadi sangat penting untuk melakukan verifikasi dan validitas 
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informasi dan data.  Proses ini dilakukan melalui penilaian cepat (Rapid Appraisal) dan 
Participatory Appraisal dengan teknik kualitatif, walking research, fenomenologi, semi-
interview dan kunjungan lapangan yang melibatkan penduduk lokal. Hasil utama 
yang diperoleh melalui metode ini akan memberikan informasi lebih dalam berupa 
pengetahuan, konteks dan pengalaman yang bermanfaat dalam menambahkan 
substansi secara signifikan. RDA juga memberikan pengalaman bagi masyarakat dalam 
memahami substansi perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah berbasis 
sumber daya lokal, kegiatan, dan spasial-fungsional antar-hubungan.

Tabel: Komponen Metodologi RDA

Faktor Pertanyaan Kunci Metode Hasil

Masalah Apa masalah aktual? Diagram Pohon masalah 
(Problems tree) Sebab dan akibat

Potensi Apa potensi yang 
dimiliki?

Matrik Potensi (Potential 
Matrix)
Pemetaan Sosial (Social 
Mapping)

Peluang

Kelembagaan Siapa saja yang terlibat? Sosiogram
(Stakeholder analysis)

Hubungan dan 
pelaku

Kekuatan dan 
Kelemahan

Bagaimana strategi yang 
mungkin? 

Peluang/tantangan•	
Positif/negatif•	
Faktor pendorong/ •	
penghambat

SWOT Analysis Internal/Eksternal

Prioritas Mana rujukan yang 
penting? Matrik prioritas Isu-isu strategis

Tahapan RDA

RDA meliputi empat tahapan pokok sebagai berikut:

Tahap pertama (1. skrining, atau analisis deskriptif daerah) mengacu pada 
beberapa metode dan teknik analisis regional deskriptif dengan menggunakan 
data sekunder yang ada, kemudian diformulasikan dalam sebuah penilaian awal 
tentang keadaan (eksisting) pembangunan daerah. Keluaran utama dari fase ini 
berupa pemetaan atau pindaian kondisi keseluruhan dan data spesifik yang 
relevan, yaitu gambaran kondisi sosial, ekonomi, ekologi dan kelembagaan.
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Tahap kedua (2. scoping, atau penilaian masalah utama secara cepat) yang 
didasarkan hasil skrining pada tahap pertama dengan menggunaan pendekatan 
kualitatif dengan maksud agar masyarakat dan wakil-wakilnya dapat belajar 
memahami hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang terjadi pada situasi 
saat ini. Keluaran utama dari tahap ini berupa identifikasi masalah kritis yang 
dihadapi daerah atau pemerintah yang segera memerlukan penyelesaian dalam 
rencana pembangunan daerah dan program sektoral yang ada di lingkungan 
pemerintahan. Setiap isu akan dievaluasi sesuai dengan tingkat kepentingan, 
urgensi dan potensi untuk menyelesaikannya. Tiga unsur penting dalam tahapan 
ini meliputi:

Pengembangan kerangka kerja kualitatif dalam penilaian cepat.•	

Mendefinisikan isu-isu kritis atau topik penelitian secara terpilih.•	

Menyusun rencana penelitian lapangan (•	 field research).

Tahap ketiga (fokus, atau penilaian partisipatif ) merupakan lanjutan dari 3. 
proses penelusuran masalah yang telah dilakukan ditingkat komunitas melalui 
penelitian lapangan dengan perangkat PRA, selanjutnya diidentifikasi dengan 
proses yang berbeda untuk dianalisis di tingkatan yang lebih luas (kabupaten/
kota). Ruang lingkup dari masalah yang terdeteksi selama proses analisis awal 
akan menentukan metode yang akan digunakan serta menyesuaikan dengan 
informasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penilaian partisipatif akan lebih menukin 
dan difokuskan pada hal-hal spesifik dari agregat masalah yang teridentifikasi 
dengan mengumpulkan informasi rinci dan strategi penilaian yang harus 
dirumuskan oleh tim perencanaan.

Tahap keempat (analisis data dan pemanfaatan lebih lanjut untuk pembuatan 4. 
kebijakan) merupakan serangkaian kegiatan penilaian terkait interpretasi data 
lebih rinci secara berdasarkan temuan di lapangan. Pada tahap ini diperlukan 
keterlibatan masyarakat, lembaga dan pemangku kepentingan lain dalam 
membahas program aksi yang dihasilkan. Presentasi temuan awal di wilayah 
yang menjadi objek penilaian akan membantu merumuskan kerangka pikir dari 
keseluruhan perencanaan daerah berupa kesimpulan dan rekomendasi dari 
hasil RDA untuk kepentingan program di kabupaten/kota. Tahap terakhir dari 
RDA berkaitan dengan analisis dan interpretasi hasil dalam rangka memberikan 
masukan kepada pengambil kebijakan termasuk juga perencana di unit kerja 
atau dinas dalam membuat Rentra SKPD. 

Empat tahapan utama dalam pelaksanaan RDA akan dihasilkan informasi dan bahan 
kajian yang dikemas dalam bentuk laporan kerja, gambar, diagram terfokus, hasil studi 
atau summary excecutive, Laporan ini dapat menjadi profil daerah berupa laporan 
kondisi dan permasalahan yang dihadapi yang akan menjadi kunci dalam proses dan 
substansi perencanaan.
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Implikasi RDA dalam Kebijakan Pembangunan Daerah 

Terlepas dari aspek metodologis sebagai alat penilaian daerah, paling tidak RDA 
dapat menjadi alternatif bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki rencana 
program yang dibuat. Pelibatan masyarakat, swasta, asosiasi profesional, atau 
peneliti juga membutuhkan panduan khusus disamping regulasi yang memayungi 
pelaksanaannya. Dalam penerapannya, RDA harus dipandu pemahaman yang jelas 
mengenai pilihan konseptual dan praktis yang tersedia bagi mereka. Perencana, 
maka harus tahu tentang pendekatan kebijakan seperti spasial-integrasi fungsional 
dan pembangunan endogen dalam rangka untuk memilih ragam strategi yang 
paling cocok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kedua pendekatan tersebut 
didasarkan pada fondasi teoretis yang berbeda dan memerlukan informasi dan data 
yang berbeda.

Penerapan RDA sangat tergantung strategi dan prespektif kebijakan pemerintah 
daerah dalam merespon kebutuhan pembangunan ke depan yaitu; Pertama, perspektif 
konseptual alternatif atau integrasi fungsional spasial-daerah dalam konteks sosio-
ekonomi yang lebih luas dari negara, seperti yang tergabung dalam modernisasi dan 
pertumbuhan-kutub strategi. Kedua, prespektif model pembangunan endogen melalui 
pendekatan desentralisasi dan teritorial yang berfokus pada kekuatan dan kelemahan 
daerah. Sebuah pandangan komparatif diperlukan untuk menentukan bagaimana proses 
penilaian daerah ini dapat dilakukan dan memungkinkan mengevaluasi relevansi kedua 
cara pandang ini sebagai bentuk kebijakan dalam perencanaan daerah. 

Kebijakan perencanaan yang berorientasi pada tata ruang-integrasi fungsional 
didasarkan gagasan bahwa sistem pengembangan wilayah yang diartikulasikan dengan 
baik dan terpadu dirancang dalam bentuk pusat-pusat pertumbuhan yang berbeda 
ukuran dan karakteristik fungsional. Pendekatan fungsional cenderung memberikan peran 
penting dalam memfasilitasi pembangunan yang lebih luas bagi daerah. Hal ini bertujuan 
untuk membangun hubungan antar-sektoral dalam rangka mencapai efektifitas dan 
efisiensi terhadap alokasi sumber daya. Berdasarkan perspektif  “fungsional” pembangunan 
daerah yang mengacu pada teori-teori seperti lokasi dan tempat pusat, semua tertanam 
dalam teori modernisasi secara keseluruhan, pembentukan pertumbuhan daerah (region) 
menjadi pilar pembangunan mendominasi beberapa negara berkembang.

Secara sederhana kebijakan perencanaan pembangunan daerah dapat dikenali dari 
model kebijakan terpusat, desentralisasi atau regionalisasi. Masing-masing pandangan 
tersebut memberikan penekanan yang berbeda terhadap pola pemanfaatan potensi 
daerah, pengembangan sektor publik dan yang terpenting kesiapan daerah untuk 
menentukan nasibnya sendiri.

Kebijakan terpusat bertujuan supra-regional integrasi sumber daya produktif 1. 
melalui batas fungsional ruang.

Kebijakan desentralisasi bertujuan untuk integrasi fungsional yang lebih regional 2. 
berbasis pusat dan pinggiran.

Kemajuan kebijakan regionalisasi yang kebutuhan regional dan kepentingan 3. 
harus menentukan pengembangan wilayah.
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Pendekatan pembangunan endogen, di sisi lain, menekankan potensi internal 
yang menghuni suatu daerah dan memperlakukan daerah sebagai unit tunggal, terpadu 
dan pemerintahan sendiri. Berdasarkan sumber daya manusia dan alam yang merupakan 
kapasitas lokal. Oleh karena itu, kebutuhan daerah harus dipenuhi secara mandiri. 
Pendekatan ini berasumsi bahwa dikebanyakan negara berkembang menjadikan stimulus 
utama untuk pembangunan daerah harus melalui pertanian berkelanjutan (sustainable 
agriculture) bukan melalui pembangunan industri. Hal Ini mencakup pertimbangan 
aspek sosio-politik perubahan seperti penentuan nasib sendiri dan pengarahan diri 
sendiri seperti penerapan konsep pengembangan agropolitan, pendekatan teritorial dan 
“pembangunan dari bawah” (Weaver, 1988). Dalam perkembangannya istilah ekonomi 
“dari bawah” akan memerlukan kontrol dari “efek backwash” pembangunan dari atas. 
Hal ini terutama diperlukan untuk mengubah pola interaksi antara berbagai daerah dan 
penciptaan impuls pembangunan yang dinamis dalam waktu singkat. Sebagian besar 
surplus daerah diciptakan melalui pola produksi khusus harus diinvestasikan untuk 
diversifikasi perekonomian daerah. Hal ini akan mempromosikan akses terpadu terhadap 
pembangunan ekonomi melalui pusat-pusat pertumbuhan yang akan berlanjut pada 
tingkat lebih luas.
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Teknik Analisis Potensi dan Masalah SKPD

Teknik analisis potensi dan masalah SKPD merupakan perangkat analisis (tool 
of analysis) untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis kebutuhan 
pelayanan SKPD. Beragam teknik dikembangkan berdasarkan pengalaman dan 

studi perencanaan yang dikembangkan oleh para ahli, peneliti, praktisi dan lembaga 
penelitian yang memfokuskan pada pengembangan wilayah. Perkembangan teknik 
analisis perencanaan, khususnya untuk mengidentifikasi dan mengenal karakteristik 
masyarakat dalam suatu wilayah digunakan teknik penilaian cepat yang awalnya banyak 
digunakan di tingkat komunitas, seperti RRA/PRA. RRA/PRA sebagai metode penilaian 
cepat (rapid assessment). Penilaian ini cukup berkembang dalam menggambarkan 
secara komprehensif potensi, kondisi dan masalah yang bersifat mikro dan relatif 
dapat dikelola bersama dengan masyarakat. Kemudian dikembangkan beberapa 
perangkat penilaian pratisipatif untuk mengukur dan menggambarkan aspek makro 
daerah dengan menggunakan beberapa alat penilaian yang dikenal dengan Rapid 
District Appraisal (RDA) yang bersifat makro. Meskipun dalam prakteknya analisis 
mikro tetap digunakan pada tahap focusing untuk melakukan uji petik dalam 
memotret secara spesifik kondisi di tingkat basis. RDA sebagai sebuah metode 
penilaian lebih mengarah pada penerapan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan 
dan memetakan kondisi masyarakat dan bidang pelayanan. Berikut beberapa teknik 
analisis cepat yang dapat digunakan untuk menggali informasi dan menganalisis 
potensi dan permasalahan pelayanan SKPD.

Tabel: Deskprisi Metode Analisis Wilayah/Bidang Pengembangan

Kondisi Aspek Metode Output

Ekonomi

Pemukiman dan 
Infrastruktur Analisis Fungsional Evaluasi Lokasi

Jaringan 
Transportasi Analisis Aksesibilitas Aksesibilitas Wilayah

Aktivitas 
Produksi Analisis Input-Output Macro-economic 

Interlinkages

Pemanfaat 
Lahan dan 

Sistem Pertanian

Analisis Pemanfaatan 
Lahan dan Pemetaan 

(Mapping)
Zonasi Agro-ekonomi

Ekologi

Ketersediaan 
sumber daya 

alam
Resource Inventory Potensi sumber daya 

alam

Utilitas sumber 
daya alam Baseline System Analysis Pola pemanfaatan 

sumber daya

Keterbatasan 
sumber daya

Kapasitas lingkungan/ 
Sensitivitas/Analisis 

resiko

Peluang, tantangan 
dan resiko lingkungan

Bahan Bacaan

5.2
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Kondisi Aspek Metode Output

Sosial

Demografi dan 
populasi Analisis Demografis

Mobilitas penduduk 
dan kondisi  
demografis

Kesehatan dan 
pendidikan

Capaian pendidikan
Kejadian kesehatan

Standar pendidikan
Kondisi kesehatan

Isu gender Analisis gender Disparitas gender

Pelayanan sosial Analisis layanan publik Ketersediaan layanan

Kelembagaan

Organisasi 
pemerintah dan 
non pemerintah

Analisis pemangku 
kepentingan

Komposisi pelaku di 
daerah

Pola interaksi 
kelembagaan

Analisis medan kekuatan 
(analysis Forcefield)

Otoritas tradisional, 
organisasi berbasis 

masyarakat

Sosiogram 

Teknik sosiogram digunakan untuk membantu dalam memetakan 
kekuatan hubungan pemangku kepentingan (stakeholder’s 
analysis) yang terlibat dalam program. Teknik ini menjelaskan 
dinamika hubungan antarpemangku kepentingan dengan 
teknik visual untuk menunjukkan pola koordinasi, perintah 
dan tingkat pengaruh (tinggi, sedang, rendah). Hubungan 
tersebut dijelaskan dengan simbol dan garis antarkelompok/
lembaga. Jika pengumpulan informasi/data menunjukkan gejala 
ketidakharmonisan diantara kelompok/lembaga, maka Tim 
penyusun bersama masyarakat dapat menggambar keseluruhan 
hubungan tersebut, kemudian menentukan kelompok-kelompok 
mana saja yang memiliki peran dan pengaruh cukup besar 
terhadap sengketa atau konflik. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan teknik sosiogram, 
diantaranya:

Mengidentifikasi keseluruhan kelompok atau lembaga terlibat dalam konflik.•	

Mengidentifikasi kelompok atau lembaga utama yang secara langsung •	
berhadapan (kelompok primer) dan mengalami ketegangan (konflik) dan perlu 
penanganan dan pengelolaan konflik.

Mengindentifikasi kelompok (sekunder) yang tidak secara langsung berhadapan •	
tetapi memberikan dukungan langsung kepada kelompok primer terhadap 
tindak kekerasan atau konflik.
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Mengindentifikasi kelompok (tertier) yang memiliki aliansi (kekerabatan, •	
hubungan baik, mitra) terhadap masing-masing kelompok yang berkonflik.

Identifikasikan pula kelompok/lembaga/organisasi lain yang memiliki pengaruh •	
baik dari kesamaan visi, peran, dan kebijakan, serta hubungannya dengan pihak-
pihak lain yang berkonflik.

Gambarkan bentuk dan pola hubungan tersebut secara menyeluruh dengan 
menunjukkan intensitas pengaruh dalam bentuk garis-garis tebal, tidak beraturan 
atau putus-putus.

Pohon Masalah (Problem Tree)

Teknik pohon masalah (problems tree) yang cukup dikenal dalam studi/
penelitian dan pengembangan program pembangunan. Cara ini 
cukup popular dalam menggali akar permasalahan yang dihadapi oleh 
organisasi, komunitas atau masyarakat. ‘analisis apa’ merupakan alat untuk 
mengenal akar masalah yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa 
di wilayah perencanaan. Kajian ini dibuat dengan menggunakan teknik 
pohon masalah yang langsung dapat dikoreksi oleh tim perencana. 
Misalnya menggambar pohon masalah di tanah dengan tongkat atau 
papan tulis dengan kapur (atau whiteboard dengan spidol) dengan kartu 
yang berisi pokok-pokok persoalan yang dipahami oleh masyarakat. Tim 
dapat melibatkan kelompok yang terlibat dalam konflik atau penduduk 
yang memahami peristiwa yang terjadi dan secara bersama-sama 
mendiskusikan temuan yang dihasilkan. Setelah diskusi, tim menyusun 
catatan dan mendokumentaskan gambar yang telah di buat dengan 
menggunakan foto atau digambar ulang di atas kertas.

Berikut diuraikan beberapa langkah pokok dalam menerapkan metode pohon 
masalah:

Langkah 1 Lakukan kajian mendalam menyangkut berbagai isu, keluhan, 
keberatan dan masalah yang paling mendasar dengan mengajukan 
pertanyaan sebagai berikut:

- Apa yang menimbulkan kesenjangan antara harapan dan 
kenyataan yang dirasakan oleh parapihak?

- Apa masalah utama yang menimbulkan rusaknya hubungan 
diantara para pihak?

Langkah 2 Jawab pertanyaan tersebut akan menentukan jenis masalah utama 
(inti) yang akan diletakkan sebagai batang. Misalnya perebutan lahan 
parkir, pemagaran lahan kelapa sawit oleh masyarakat, perkelahian 
antarpemuda, tingginya pengangguran, pengusiran warga, dsb.
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Langkah 3 Jika terdapat lebih dari satu masalah maka pilih yang memiliki 
tingkat kepentingan/ prioritas dan cakupan yang lebih luas. 

Langkah 4 Berdasarkan masalah tersebut ajukan pertanyaan faktor-faktor 
penyebab masalah itu muncul. Dengan menempelkannya di 
bawah masalah inti sebagai akar. Setiap jawaban kemudian diajukan 
pertanyaan yang sama untuk masing-masing jawaban hingga 
ditemukan jawaban akhirnya. 

Langkah 5 Setelah faktor penyebab masalah telah teridentifikasi secara 
lengkap, selanjutnya dari masalah tersebut diajukan pertanyaan 
“akibat apa saja yang ditimbulnya dari masalah tersebut?”. Tuliskan 
semua jawaban dari masalah tersebut dan menyusun nya secara 
logis pada bagian daun dan ranting pohon dan buahnya.

Sirip Ikan (fish Bone)

Kajian analisis bagaimana dalam analisis konteks suatu daerah perencanaan dengan 
menggunakan teknik ‘Sirip Ikan’ atau dikenal dengan diagram Ishikawa (fishbone 

diagram) merupakan cara sederhana yang dapat digunakan 
Tim bersama masyarakat untuk menggambarkan secara visual 
faktor-faktor pendukung (positif ) dan penghambat (negatif ) 
bina damai. Penggunaan teknik ini dapat dilakukan secara 
langsung bersama masyarakat dengan menggambarkan 
di tanah, papan tulis atau whiteboard. Analisis bagaimana 
digunakan untuk melengkapi penyusunan rencana strategis, 
dimana Tim perencana menggali informasi tentang kapasitas 
lokal untuk bina damai. Hal ini dilakukan untuk mengenal 
lebih dalam bagaimana konflik itu terjadi dan bagaimana 
menemukan cara penyelesaian, nilai-nilai, kebiasaan, 
budaya dan kearifan masyarakat dalam mencegah dan 
menanganinya.

Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam menerapkan teknik analisis 
bagaimana:

Langkah 1 Tuliskan masalah utama yang menyebabkan konflik di daerah 
atau yang berpengaruh terhadap program/kegiatan untuk tahun 
rencana. 

Langkah 2 Lakukan analisis secara mendalam terhadap faktor-faktor 
pendorong (positif ) yang diperkirakan dapat memperkuat bina 
damai dan meminimalisasi dampak konflik dan upaya pencapaian 
tujuan program prioritas pembangunan daerah. 

Langkah 3 Lakukan analisis secara mendalam terhadap faktor-faktor 
penghambat (negatif ) yang diperkirakan dapat menghambat 
upaya pencapaian tujuan program prioritas pembangunan 
daerah.
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Langkah 4 Tuliskan saran atau rekomendasi lintas sektor untuk 
mengoptimalkan kapasitas dan sumber daya yang mendorong 
pencapaian tujuan dan mengendalikan dampak negatif dari 
program yang diusulkan. Rekomendasi dapat bersifat saran untuk 
meredesain atau memformulasikan ulang program dengan 
menambah beberapa aspek kegiatan.

Memperkuat Kapasitas Lokal dalam Membangun Perdamaian

Cara lain yang dapat menjadi bagian penting dalam proses pemetaan terhadap 
permasalahan SKPD dapat dilakukan dengan menguji kapasitas lokal (daerah) 
termasuk kelembagaan dalam memperkuat ketahanan dan perdamaian masyarakat 
yang diintegrasikan dalam Rentra SKPD. Cara ini umumnya dilakukan untuk mengenal 
kondisi pelayanan SKPD terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan konflik 
yang mungkin timbul sebagai dampak dari program yang teridentifikasi dalam 
perencanaan. Melalui pendekatan peka konflik program strategis SKPD mengupayakan 
pemanfaatan kearifan dan kapasitas lokal. Acuan ini diharapkan dapat membantu 
mengarahkan pola pikir dan proses kajian terhadap dinamika konflik dengan 
mendeskripsikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan program. 
SKPD bersama elemen masyarakat lain dapat mengadaptasi proses ini sebagai salah 
satu alternatif dalam melakukan kajian terhadap dinamika konflik dengan tetap 
mempertimbangkan data profil daerah (propinsi atau kabupaten/kota).

Tahapan kajian kapasitas lokal dalam membangun perdamaian3, sebagai berikut:

Langkah 1 Memahami Konteks Konflik

Mengidentifikasi secara tepat ruang geografis dan sosial 1.1. 
berkaitan dengan program pembangunan daerah.

Mengidentifikasi penyebab konflik antarkelompok dan 1.2. 
kerawanan lain yang diperkirakan dapat menimbulkan 
peningkatan kekerasan. 

Bagaimana hubungan antara pelaku dan program 1.3. 
pembangunan daerah dengan konteks konflik?

Langkah 2 Analisis Pemecah (Dividers) dan sumber konflik

Langkah 3 Analisis Perekat (Connectors) dan Kapasitas Lokal untuk 
Perdamaian

Langkah 4 Analisis Bantuan dan Program Pembanguan

Mengidentifikasi secara rinci pola dukungan, bantuan dan 
program pembangunan daerah  dan dampaknya bagi masyarakat 
dan upaya bina damai

3  Sumber: diadaptasi dari CDA (2004:5), The Do No Harm Handbook: The Framework for 
Analyzing the Impact of assistance on Conflict. Cambridge: CDA Collaborative Learning Projects dalam 
Wahjudin Sumpeno (2010) Panduan Teknis Operasional Pendekatan Pembangunan Peka Konflik bagi 
SKPD, The World Bank: Banda Aceh
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Langkah 5 Analisis Dampak Program Pembangunan tentang Konteks Konflik 
melalui Transfer Sumber Daya dan Pesan Etis (nilai)

Bagaimana dampak proses transfer sumber daya dan pesan 5.1. 
etis (nilai) berdampak pada pemecah dan sumber konflik?

Bagaimana dampak proses transfer sumber daya dan pesan 5.2. 
etis (nilai) pada perekat dan kapasitas lokal untuk perdamaian

Langkah 6 Memformulasikan Pilihan Program

6.1.  Jika suatu elemen program berdampak negatif terhadap  
pembangunan atau pemecah (dividers)—penguatan sumber 
ketegangan, 

6.2. jika elemen tersebut memberikan dampak negatif terhadap 
melemahnya perekat (conncetors) dan kapasitas lokal

6.3. Maka, formulasikan beragam pilihan yang mungkin untuk 
meminimalisasikan pemecah (dividers) dan memperkuat 
perekat (connectors).

Langkah 7 Uji Pilihan dan Redesain Program

Lakukan pengujian berdasarkan pengalaman;

Apa dampak potensial pemecah atau sumber konflik?a. 

Apa dampak potensial tentang perekat atau kapasitas lokal b. 
untuk perdamaian?

Gunakan yang terbaik dan optimalkan berbagai pilihan untuk c. 
meredesain program.

Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematika untuk 
merumuskan strategi organisasi.  Analisis  didasarkan  pada logika yang dapat 
memaksimalkan kekuatan (strengths) dan  peluang (opportunities), namun secara  
bersamaan dapat meminimalisasi kelemahan  (weaknesses) dan ancaman (threats).  
Proses pengambilan keputusan strategis  selalu berkaitan dengan pengembangan  
misi, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi. Dengan demikian, perencana strategis 
(strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis organisasi (kekuatan, 
kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut 
dengan Analisis Situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah 
Analisa SWOT.

Analisis SWOT didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan 
memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. 
Analisis SWOT digunakan sebagai pendekatan dalam menelaah berbagai kasus dalam 
bidang pemerintahan. Konsep dasar pendekatan SWOT memandang organisasi dalam 
situasi pemenangan terhadap perang, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh sun 
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tzu (Fredy Rangkuti: x), bahwa “apabila kita telah mengenal kekuatan dan kelemahan 
lawan, sudah dapat dipastikan bahwa kita dapat memenangkan pertempuran“. dalam 
perkembangannya saat ini analisis swot, tidak hanya dipakai untuk menyusun strategi 
di medan pertempuran, melainkan banyak dipakai dalam penyusunan perencanaan 
strategis pemerintahan yang bertujuan untuk menyusun tindakan yang dibutuhkan 
dalam jangka panjang, sehingga arah dan tujuan dapat dicapai dengan jelas dan dapat 
segera diambil keputusan 

Analisis SWOT merupakan kajian terhadap kekuatan dan kelemahan SKPD yang 
dilakukan melalui telaah terhadap kondisi internal organisasi melalui analisis peluang 
dan ancaman yang dihadapi dan telaah terhadap kondisi eksternal organisasi. Analisis 
SWOT bermanfaat apabila SKPD secara jelas telah apa organisasi beroperasi, dan ke arah 
mana tujuan yang hendak dicapai Hasil analisis akan memetakan posisi pelayanan SKPD 
terhadap lingkungannya dan menyediakan pilihan strategi umum yang sesuai, serta 
dijadikan dasar dalam menetapkan sasaran program selama 3–5 tahun ke depan untuk 
memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Analisis SWOT menuntut persyaratan agar masyarakat dan pemangku kepentingan 
lain berpartisipasi dalam membuat penilaian dalam kerangka pengembangan organisasi, 
memperbaiki, dan menghentikan sesuatu yang tidak berguna atau meminimalisir kendala 
yang dihadapi SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

Kekuatan (1. strength) adalah aspek internal positif 
pelayanan SKPD. Misalnya: etos kerja keras 
karyawan atau staf, kapasitas sumber daya 
manusia, diskripsi kerja yang jelas untuk setiap 
staf, sudah disepakati standar komunikasi antara 
pimpinan dengan staf, dan antarstaf. Ada indikator 
kinerja yang sudah disepekati oleh semua jajaran 
organisasi.  

Kelemahan (2. weaknesses) adalah aspek negatif 
internal organisasi terhadap pelayanan SKPD. 
Misalnya: tidak ada sistem dan/atau protokol 
komunikasi yang jelas dalam internal organisasi, 
tidak jelas pembagian tugas/tanggung dan 
wewenang pimpinan dan staf. Mekanisme proses 
pengambilan keputusan yang tidak jelas. 

Peluang (3. Opportunities) adalah aspek positif dan 
eksternal terhadap pelayanan SKPD. Misalnya: 
maksud dan tujuan organisasi pantas untuk 
mendapat dukungan dana. Ada produksi 
unggulan yang diperlukan pasar.   

Ancaman (4. threat) aspek negatif eksternal terhadap pelayanan SKPD. Misalnya: 
Sumber utama pendanaan prioritasnya berubah. Kesulitan mendapatkan dana. 
Keadaan perekonomian yang berfluktuasi. Kurang dukungan publik. Investor 
tidak tertarik membuka usaha didaerah yang menjadi lokus perencanaan..  

Gambar: Kuadaran Analisis SWOT
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Analsis SWOT meliputi penilaian dari isu-isu internal dan eksternal organisasi dan 
analisis lingkungan dan analisis institusional.  

Penilaian internal (1. internal assessment). Menilai faktor-faktor internal mencakup 
posisi organisasi, kinerja, masalah dan potensial.  

Penilaian eksternal (2. external assessment). Menilai faktor-faktor atau kekuatan yang 
berpengaruh (berdampak) terhadap fungsi organisasi.  

Analisis lingkungan. Analisis ini bertujuan menilai dan melihat peluang dan 3. 
ancaman yang berasal dari lingkungan luar yang dihadapi oleh organisasi.

Dalam hal ini dikenal sebagai peluang dan ancaman. (Hal ini berhubungan 4. 
dengan butir 3 dan 4 di atas). 

Analisis kelembagaan. Analisis ini berhubungan dengan kondisi internal 5. 
organisasi itu sendiri. Misalnya kekuatan dan kelemahan apa saja yang dimiliki 
organisasi yang dapat mendorong dan menhambat jalannya tujuan dan program 
(Ini berhubungan dengan butir 1 dan 2 di atas).

Sumber Rujukan

Bryson, JM. (1988) Strategic Planning for Public and Non-profit Organizations. Jossey-Bass 
Publishers, San Fransisco, AS. Hal. 117-138

PlanDialog (tt) Rapid District Appraisal. www.plandialog.de.

Smith, N.I. (1994) Down-to-Earth Strategic Planning. Prentice Hall, Sydney, Australia. Hal.: 23-
37.

Wahjudin Sumpeno (2010), Integrasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. 
Banda Aceh The World Bank.

Sumber Internet
http://www.scribd.com/doc/62901208/25/Teknik-Analisis-SWOT
http://2frameit.blogspot.com/2011/11/analisis-swot-sebagai-teknik-analisis.html
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B A B  6
Perumusan Isu-Isu Strategis

Merumuskan isu-isu strategis SKPD sebagai lanjutan dari proses analisis kondisi pelayanan SKPD dalam 
rangka mengelola kebutuhan di tingkat daerah. Analisis terhadap isu-isu strategis merupakan bagian 
penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Renstra SKPD sebagai bagian penting 

dari proses rencana pembangunan daerah. Dengan demikian analisis isu strategis terkait pelayanan SKPD 
untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis sangat penting dalam 
rangka menentukan kerangka program yang tepat dan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, 
para pemangku kepentingan yang akan terlibat serta mampu dioperasionalkan secara baik dan akuntabel.

Isu-isu srategis bukan sesuatu yang berdiri sendiri tetapi sebagai suatu kerangka strategis berdasarkan fakta 
dan kondisi daerah yang diformulasikan untuk kepentingan jangka menengah dan kinerja SKPD dalam mendukung 
pembangunan daerah. Renstra SKPD dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat didasarkan prioritas 
kebutuhan yang telah mempertimbangkan aspek resiko sosial yang mungkin di timbulkan pada pelaksanaannya. 
Dengan demikian, Renstra SKPD selaras dengan arah kebijakan pembangunan, layanan SKPD, selaras dengan 
lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan 
lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam  yang tidak boleh diabaikan.  

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. 
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk 
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara khusus topik ini diarahkan untuk memberikan pengalaman dalam merumuskan isu-isu strategis 
pelayanan SKPD tupoksinya dan kajian pada tahapan sebelumya. Penentuan kerangka isu diidentifikasikan secara 
khusus sesuai dengan kebutuhan pengembangan, pengarusutamaan perdamaian, dan kebutuhan pelayanan 
SKPD. 



penyusunan
renstra SKPD

seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan137

Tujuan

Peserta memahami perumusan isu-isu strategis SKPD.•	

Peserta memahami tahapan perumusan isu-isu strategis SKPD.•	

Peserta mampu merumuskan isu strategis pelayanan SKPD.•	

 Pokok Bahasan

Konsep dasar identifikasi kondisi umum, analisis potensi dan permasalahan SKPD.•	

Tahapan identifikasi kondisi umum, analisis potensi dan permasalahan SKPD.•	

Praktek identifikasi kondisi umum, analisis potensi dan permasalahan SKPD.•	

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 3 X 40 menit. 
 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya:

Prioritas Isu Strategis.•	

Simulasi.•	

Diskusi kelompok dan presentasi.•	
 

Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 6.1 - 10.•	

Bahan Bacaan 6.1: Program Tinjauan Pasca Konflik oleh Para Pemangku Kepentingan di •	
Aceh.
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Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Konsep Perumusan Isu-Isu Strategis Pelayanan SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan pada sesi sebelumnya. 

Kegiatan pembelajaran ini menghadirkan nara sumber atau tenaga ahli untuk memberikan 2. 
materi tentang konsep dasar perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Kegiatan diskusi 
dipandu oleh moderator.

Berikan kesempatan kepada nara sumber untuk memberikan paparan selama 30 menit. 3. 

Dalam proses ini diskusi dipandu dengan beberapa pertanyaan pokok, yaitu;4. 

Apa yang Anda pahami tentang kedudukan perumusan isu-isu strategis dalam rencana •	
strategis SKPD?

Mengapa perumusan isu-isu strategis sangat penting dalam pengembangan program •	
SKPD?

Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan isu strategis pelayanan •	
SKPD?

Bagaimana proses atau metode yang digunakan dalam merumuskan isu-isu strategis •	
berkaitan dengan pelayanan SKPD?

Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab dan 5. 
diskusi tentang topik yang disampaikan nara sumber. Proses tanya jawab dipandu oleh 
moderator. Jika, tersedia waktu cukup, tanya jawab dapat dilakukan dalam beberapa termin.

Catatlah hal-hal penting dari hasil pemaparan dan tanya jawab yang telah dilakukan. 6. 
Kemudian buatlah resume atau kesimpulan hasil pembahasan.

Variasi:

Pembahasan topik ini, dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada peserta sebagai nara 
sumber untuk menyampaikan pandangan dan gagasannya langsung dalam bentuk makalah yang akan 
dipresentasikan dalam pleno. (Berikan kesempatan pada peserta untuk menyusun makalah diluar jam 
belajar yang telah disediakan dengan melakukan telusur melalui internet atau bahan belajar lainnya). 
Fasilitator dapat menunjukkan moderator yang mampu mengatur jalannya proses diskusi.
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Kegiatan 2: Tahapan dalam Perumusan Isu-Isu Strategis SKPD 

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan pada topik sebelumnya (lihat bab 4 dan 5).

Lakukan curah pendapat berdasarkan pengalaman peserta dalam proses atau tahapan dalam 2. 
perumusan isu strategis menurut Permendagri No. 54 Tahun 2010. Buatlah catatan tentang 
pokok-pokok pikiran yang dianggap penting dari pandangan peserta. 

Berdasarkan resume dari pandangan peserta selanjutnya, mintalah peserta untuk membentuk 3. 
kelompok dengan anggota 4-5 orang. Bagilah peserta dengan bahan bacaan yang telah 
disediakan. Berikan kesempatan kepada kelompok untuk mempelajarinya. 

Masing-masing kelompok diminta untuk mengkaji lebih dalam tentang tahapan perumusan 4. 
isu strategis pelayanan SKPD. Sebagai panduan ajukan beberapa pertanyaan pemicu sebagai 
berikut:

Apa yang Anda pahami tentang tahapan dalam perumusan isu strategis pelayanan  •	
SKPD?

Hasil yang diharapkan dari proses tersebut? •	

Informasi pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk membantu melakukan perumusan •	
isu strategis tersebut?

Hal-hal pokok apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan isu strategis •	
tersebut dikaitkan dengan kebutuhan pelayanan SKPD?

Jawaban terkait pertanyaan di atas yang dirumuskan dalam bentuk catatan penting yang 5. 
akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian sajikan dalam matrik sebagai 
berikut:

Tabel: Tahapan Perumusan Isu Strategis Pelayanan SKPD

Tahapan Perumusan Isu 
Strategis SKPD Hasil Informasi dan 

Data
Urgensi dan 

Pertimbangan Catatan

Catatan: Tabel ini sebagai acuan umum saja, masing-masing kelompok dapat memodifikasi sesuai kebutuhan 
dengan menambah penjelasan atau aspek kajian.

Hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dalam pleno.6. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengkritisi dan memberikan masukan 7. 
terhadap paparan yang disampaikan. 

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.8. 
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Kegiatan 3: Praktek Perumusan Isu-Isu Strategis SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan serta hasil kerja kelompok pada kegiatan sebelumnya. 

Lakukan penjelasan singkat tentang langkah-langkah perumusan isu-isu strategis dengan 2. 
cara pembobotan  dengan menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah 
ditetapkan, dengan mengisi tabel dengan contoh, sebagai berikut: 

                 Tabel: Contoh Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No. Kriteria Bobot

1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran 
Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota 20

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 10

3 Dampak yang ditimbulkan terhadap publik 20

4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10

5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15

6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25

Dst

Total 100

    Catatan: Urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 

Berdasarkan hasil pemeringkatan di atas lakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang 3. 
telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut dengan mengisi tabel sebagai berikut:  

Tabel: Nilai Skala Kriteria

No. Isu Strategis
Nilai Skala Kriteria ke- Total 

Skor1 2 3 4 5 6 dst

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1

2

3

dst

Keterangan:

Kolom (1)            : Cukup jelas

Kolom (2)            : Tuliskan isu strategis yang teridentifikasi 

Kolom (3) – (9)   : Tuliskan total skor perkriteria 

Kolom(10)           : Tuliskan total skor isu strategis dari seluruh kriteria
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Menghitung rata-rata skor atau bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai 4. 
tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No. Isu-Isu Strategis   Total Skor Rata-Rata 
Skor

(1) (2) (3) (4)

1
2
3
4

dst

Keterangan:

Kolom (1)  : Cukup jelas

Kolom (2)  :
Tuliskan sesuai dengan isu strategis yang teridentifikasi baik isu dari dunia 
internasional, nasional dan regional

Kolom (3)  : Tuliskan dengan total akumulasi nilai skor dari isu-isu strategis

Kolom (4)  : Tuliskan dengan nilai rata-rata dari total skor tiap-tiap isu strategis.

Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya dalam pleno. 5. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat, mengkritisi dan 6. 
mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.7. 
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Catatan Penting

Perumusan isu strategi merupakan lanjutan dari hasli analisis potensi dan masalah pelayanan SKPD. 
Proses ini akan menghasilkan masalah dan kebutuhan yang harus ditangani oleh SKPD yang memiliki 
kepentingan dan cakupan kerja yang cukup luas. Beberapa masalah yang teridentifikasi merupakan 
persoalan atau isu strategis yang perlu mendapat perhatian dari SKPD. Penentuan isu strategis ini 
memberikan informasi bagaimana permasalahan utama, perubahan dan kecenderungan SKPD 
menentukan pilihan yang dianggap sesuai dengan antara kebutuhan masyarakat terkait tugas 
pokoknya yang memiliki dampak yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Fasilitator dapat menggunakan daftar fakta dalam beberapa kasus dengan data pendukung 
seperti data statistik terkompilasi bukan data mentah. Lebih bagus lagi, jika Anda dapat memperoleh 
data statistik dalam bentuk eksposisi visual berupa grafik, diagram, chart, laporan dan guntingan 
jurnal atau majalah yang lebih mudah dipahami. Biasanya data statistik seperti ini dapat diperoleh di 
Bappeda atau badan statistik tingkat provinsi atau kabuaten/kota.

Peserta diberikan pembelajaran tentang bagaimana merumuskan isu-isu strategis berdasarkan 
permasalahann yang dihadapi dan segera untuk diselesaikan melalui Renstra SKPD. Fasilitator 
disarankan untuk menganalisis hasil review pemetaan masalah dan profil pelayanan SKPD dalam 
bentuk pembobotan dan skala prioritas isu yang dibahas melalui forum Focussed Group Discussion 
(FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu 
strategis.
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Program Tinjauan Pasca Konflik oleh
Para Pemangku Kepentingan di Aceh4

Multi-Stakeholders Review (MSR) dilandasi semangat dan upaya yang belum lama 
dilakukan oleh BRA dan para mitranya dalam merencanakan dan mengoordinasikan 
secara lebih baik program pascakonflik berdasarkan suatu pemahaman dan  

visi strategis  bersama. MSR melibatkan banyak pemangku kepentingan yang berasal dari 
kalangan pemerintah, masyarakat internasional maupun pihak lokal. Empat tahun sejak 
penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki (MoU), MSR menyediakan kerangka acuan 
bagi kebijakan dan program pada masa datang guna memperkokoh perdamaian dan 
pembangunan di Aceh. MSR menggunakan sebuah kerangka yang bersifat komprehensif 
untuk  mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan isu pascakonflik di Aceh serta cara-cara 
yang paling efektif untuk meresponsnya. MSR menaruh perhatian pada isu-isu yang berkaitan 
dengan mata pencarian dan perekonomian, politik, keamanan dan kohesi sosial, serta 
tata  kelola dan kelembagaan. Di masing-masing bidang  tersebut, laporan ini membahas 
berbagai program, kebutuhan, tantangan dan hambatan yang ada pada tingkat individu, 
masyarakat maupun makro. Hal ini memungkinkan dilakukannya pertimbangan terhadap 
berbagai kebijakan dan program yang dapat membangun landasan bagi perdamaian dan 
pembangunan yang berkelanjutan di Aceh pada era pasca konflik.

Kelompok-kelompok yang Terkena Dampak Konflik

Konflik berdampak negatif pada sebagian besar penduduk di Aceh. MSR 
memperkirakan bahwa ada 14.300 mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 
di  Aceh. Separuh lebih  dari  mantan  kombatan  berdomisili  di  empat kabupaten 
yang paling berat terkena dampak konflik: Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur dan 
Pidie.

Kelompok nasionalis yang menentang GAM selama masa konflik kini tampil dengan 
menggunakan bendera bersama: Pembela Tanah Air (PETA). Banyak dari mantan pejuang 
GAM yang mendapat binaan dari Pemerintah Indonesia. Sesudah Nota Kesepahaman, 
mereka membentuk organisasi mereka sendiri yang disebut Forum Komunikasi Anak 
Bangsa (FORKAB) untuk memperjuangkan klaim mereka atas bantuan. Para anggota dari 
kelompok ini telah menerima bantuan melalui BRA. Lagipula, hampir seluruh dari 2.035 
mantan tahanan politik yang dibebaskan setelah Nota Kesepahaman telah menerima 
bantuan, seperti halnya dengan sejumlah tahanan yang dibebaskan sebelum Nota 
Kesepahaman.

Sekitar 1,5 juta orang atau 39 persen dari penduduk menganggap diri mereka 
sendiri sebagai korban konflik. Pengungsian, trauma, kerusakan properti, terganggunya 
sumber matapencarian utama, dan luka fisik atau sakit adalah bentuk-bentuk paling 

4  Program Tinjauan Pasca Konflik oleh Para Pemangku Kepentingan di Aceh (The Multi-
Stakeholder Review of Post-Conflict Programming in Aceh, MSR) dilaksanakan oleh Badan Reintegrasi-
Damai Aceh (BRA), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), AusAID, DFID, Kedutaan 
Besar Kerajaan Belanda, UNDP, Program SERASI-USAID dan Bank Dunia antara Mei 2008 dan Desember 
2009, ditambah dengan kontribusi IOM pada tahap awal program.

Bahan Bacaan

6.1
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umum dari keadaan menjadi korban. Korban terkonsentrasi di empat kabupaten yang 
paling terkena dampak konflik ditambah kota Lhokseumawe.

Tabel: Jenis-Jenis Korban Konflik

Kaum perempuan terkena dampak konflik melalui beberapa cara. Kaum perempuan 
dalam jumlah sedikit turut mengangkat senjata, sekitar 680 perempuan berada 
dalam struktur militer GAM, dan 3.800 perempuan memainkan berbagai peran 
pendukung dalam konflik. Banyak perempuan yang terpaksa mengambil peran 
sebagai penyangga utama kebutuhan keluarga. Sebagian perempuan menyaksikan 
tewasnya anggota keluarga, sebagian lainnya masih menderita akibat mengalami 
ketidakpastian menyangkut anggota keluarganya yang hilang. Sejumlah kaum 
perempuan yang angka pastinya belum diketahui dari kedua belah pihak menjadi 
korban kekerasan seksual. Sementara sejumlah kaum perempuan memperlihatkan 
kekuatan yang luar biasa, beberapa kelompok masih merasa trauma. Stigma 
dan keengganan untuk membicarakan secara terbuka isu kekerasan seksual ini 
menghambat penanganan yang efektif atas persoalan tersebut.

Lebih dari 400.000 orang mengungsi akibat konflik. Sementara sebagian besar 
pengungsi telah kembali, antara 45.000 dan 145.000 orang masih mengungsi, sebagian 
besar di empat kabupaten yang paling terkena dampak konflik. Para pengungsi yang 
telah kembali (returnees) seringkali menghadapi tantangan penting saat mereka 
kembali, seperti mendapatkan kembali properti mereka, menata kembali hubungan 
yang terputus dan mencari pekerjaan. Para pengungsi (IDPs) dan para pengungsi yang 
menetap tempat baru (resettlers) menghadapi masalah ketegangan dengan masyarakat 
di mana mereka baru mulai tinggal, masalah akses kepada sumber daya, dan lagi-lagi 
masalah pekerjaan.

Biaya Konflik

Konflik telah menelan biaya dalam jumlah yang sangat besar di Aceh. Biaya ekonomi 
konflik diperkirakan mencapai Rp. 107,4 triliun (10,7 miliar dollar AS). Angka ini hampir 
dua kali lipat dari biaya kerusakan dan kerugian yang diakibatkan bencana tsunami 
pada Desember 2004. Kerugian ekonomi akibat konflik  delapan kali lebih  besar 
dibandingkan  dengan biaya kerusakan yang ditimbulkan. Perekenomian provinsi 
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menanggung 61 persen atau Rp. 65,5 triliun (6,5 miliar dollar AS) dari keseluruhan 
biaya konflik, sementara biaya yang harus ditanggung pemerintah pusat mencapai 
Rp 41,9 triliun (4,2 miliar dollar AS).

Sektor produktif menjadi sektor yang mengalami kerusakan dan kerugian terparah. 
Sektor pertanian dan usaha adalah yang secara khusus terkena imbas, yang  selanjutnya 
sangat  berdampak  pada  kehidupan  masyarakat pedesaan. Konflik telah menghancurkan 
lahan sawah dan lahan pertanian lainnya dan telah membunuh hewan ternak di hampir 
seluruh kabupaten. Akibat konflik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50 persen 
infrastruktur perdesaan mengalami kerusakan dengan skala yang bervariasi.Hampir 
4.000 sekolah (dua pertiga dari keseluruhan jumlah sekolah di wilayah pedesaan Aceh) 
mengalami kerusakan. Hingga tahun 2006, 33.000 rumah masih berada dalam keadaan 
hancur-lebur, dan

77.000 rumah lainnya mengalami rusak berat atau sedang. Pertempuran juga telah 
menghancurkan 7.700 km ruas jalan dan hampir 2.200 buah jembatan. Biaya yang harus 
dikeluarkan pemerintah untuk memelihara keamanan selama masa konflik diperkirakan 
sebesar Rp 22,5 triliun, atau 21 persen dari keseluruhan biaya konflik. Hilangnya pendapatan 
dari pajak dan layanan pemerintah lainnya juga cukup besar.

Gambar: Porporsi biaya Konflik persektor

Wilayah yang terkena dampak terparah akibat konflik adalah beberapa kabupaten 
yang terletak di sebelah timur laut, yakni Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie dan Bireuen. 
Sementara itu, dampak yang sangat parah juga dialami Aceh Selatan, Bener Meriah, 
Aceh Besar dan Aceh Tengah. Pola kerusakan dan kerugian berbeda tergantung pada 
kabupaten, dengan tingkat kerugian yang berbeda pada jenis-jenis infrastruktur 
dan fasilitas tertentu di masing-masing kabupaten. Oleh sebab itu, perlu dirancang 
pendekatan yang spesifik untuk tiap-tiap kabupaten guna  menangani kerusakan 
dan  secara efektif  membantu  masyarakat untuk melanjutkan kembali kehidupan 
produktif mereka. Nilai kerugian permanen (sunk costs), yang tidak dapat dipulihkan 
atau diberi kompensasi, mencapai Rp 46,1 triliun (4,6 miliar dollar AS) atau 48 persen 
dari nilai total kerugian. Kerugian yang dapat dipulihkan (recoverable loss), yang 
dipandang dapat diberi kompensasi (kendati hal ini tidak direkomendasikan oleh 
laporan ini), mencapai Rp 49,5 triliun (5,0 miliar dollar AS) atau 52 persen dari nilai 
total kerugian.
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Inventarisasi Bantuan Pasca Konflik

Meskipun berbagai kemajuan besar telah dicapai dalam mengatasi kebutuhan 
individu dan masyarakat yang terkena dampak konflik, jumlah total dana yang 
disediakan hingga saat ini belum mencukupi untuk mengatasi kerusakan dan 
kerugian yang diakibatkan oleh konflik. Namun, dalam jangka panjang, nilai total 
keuntungan perdamaian (peace dividend) dari proses perdamaian yang disediakan 
oleh pemerintah akan melampaui jumlah biaya konflik di provinsi tersebut.

Jumlah total dana yang dijanjikan untuk reintegrasi dan pembangunan perdamaian, 
baik langsung maupun tidak langsung, diperkirakan sebesar Rp 9,0 triliun (895,1 juta 
dollar AS). Angka ini seperenam dari jumlah yang disediakan untuk upaya rekonstruksi 
pascatsunami, kendati tingkat kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh konflik 
lebih besar. Berbagai kebutuhan di sektor pertanian dan transportasi di wilayah-wilayah 
yang terdampak konflik masih belum tertangani.

Bantuan reintegrasi dan pembangunan perdamaian yang bersifat langsung atau 
spesifik hingga akhir 2008 seluruhnya mencapai Rp 3,7 triliun (365,6 juta dollar AS). Porsi 
nilai bantuan yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia seimbang dengan porsi nilai 
bantuan yang disediakan oleh lembaga donor internasional. Dari jumlah keseluruhan 
pendanaan yang dijanjikan untuk program reintegrasi, 96 persen telah dialokasikan dan 
81 persen telah dicairkan. Mengingat berbagai kebutuhan yang masih harus dipenuhi, hal 
ini menggarisbawahi perlunya dukungan baru bagi program pembangunan perdamaian 
yang bersifat langsung dalam waktu  jangka pendek hingga jangka menengah.

Bantuan Pemerintah Indonesia termasuk Rp 135 miliar (13,5 juta dollar AS) dana 
pemerintah provinsi dan kabupaten yang dialokasikan untuk program- program 
pembangunan yang bersifat umum di wilayah yang terkena dampak konflik. Selain itu, 
diperkirakan sebesar Rp 5,3 triliun (529,5 juta dollar AS) dari dana pemulihan tsunami dan 
dana pembangunan telah mendukung program pemulihan pascakonflik di wilayah-
wilayah yang tidak terkena tsunami.

Empat kabupaten yang terkena dampak paling parah akibat konflik, yaitu Aceh 
Utara, Bireuen, Aceh Timur dan Pidie, telah menerima jumlah bantuan tertinggi. Hal ini 
menunjukkan bahwa penargetan bantuan berdasarkan wilayah (geographic targeting) 
telah berjalan efektif.

Tiga puluh delapan donor dan 89 organisasi pelaksana telah menjalankan 140 
program-program reintegrasi dan pembangunan perdamaian yang bersifat langsung di 
seluruh Aceh. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah lembaga yang 
terlibat dalam upaya rekonstruksi pascatsunami, yang berpotensi membuat koordinasi 
menjadi lebih mudah. Bermacam-macam pendekatan untuk mendukung upaya 
pemulihan pascakonflik telah ditempuh.

Banyak mantan kombatan (yakni mantan para pejuang GAM) dan korban konflik 
mengklaim bahwa mereka belum menerima bantuan. Namun, sebagai kelompok, 
mantan kombatan dan warga sipil korban konflik sesungguhnya telah menerima 
jumlah bantuan reintegrasi yang lebih besar dibandingkan dengan warga sipil bukan 
korban. Hingga saat ini, porsi terbesar dana telah dialokasikan untuk proyek-proyek 
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yang difokuskan pada tata kelola dan administrasi pemerintahan; diikuti oleh fasilitas 
masyarakat, budaya dan keagamaan; perumahan; dan bantuan usaha. Pertanian dan  
peternakan menerima bantuan  pemulihan  pascakonflik dalam proporsi yang sedikit. 
BRA telah berkomitmen untuk menyediakan bantuan perumahan bagi hampir sekitar 
30.000 rumah tangga, sesuai dengan jumlah total rumah yang masih hancur pada tahun 
2006. BRA telah mendukung pembangunan tiga perempat dari jumlah tersebut.

Pemerintah Provinsi Aceh akan menerima tambahan dana otonomi khusus sekitar 
Rp 78,6 triliun (7,9 juta dollar AS) antara 2006 and 2027 sebagai hasil dari ketentuan yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Nilai total keuntungan 
perdamaian (peace dividend) di Aceh dari dana otonomi dan bantuan mencapai sebesar 
130 persen dari biaya konflik di provinsi tersebut. Hal ini menyediakan peluang bagi 
Aceh untuk membangun kembali dengan lebih baik dibandingkan dengan era konflik. 
Sebagian besar pendanaan ini disediakan oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari 
dana otonomi khusus. Jika dana ini dibelanjakan secara tepat, maka dana tersebut jelas 
dapat menutupi sebagian besar kebutuhan reintegrasi dan pascakonflik dalam jangka 
panjang. Untuk itu, dana tersebut harus digunakan secara efektif dan transparan; bantuan 
donor di masa datang hendaknya difokuskan pada pembangunan kapasitas dan 
penguatan kelembagaan, dan perbaikan penyediaan pelayanan dan program-program 
pembangunan yang sensitif terhadap konflik.

Hampir seluruh kelompok penduduk merasakan manfaat dari upaya pemulihan 
ekonomi di Aceh sejak berakhirnya konflik—khususnya dari berjalannya kembali 
aktivitas pertanian dan perdagangan skala kecil. Jumlah para mantan kombatan yang 
bekerja mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dan sebagian besar dari mereka 
kini telah bekerja; sekarang para mantan kombatan lebih cenderung memiliki pekerjaan 
dibandingkan dengan kelompok penduduk bukan kombatan. Kebanyakan mantan 
kombatan dan  mantan tahanan politik  telah memperoleh kembali pekerjaan yang telah 
mereka jalani sebelum mereka bergabung dalam pemberontakan—terutama bertani 
dan buruh tani, dan mantan kombatan lainnya terutama menjalani kerja diluar pertanian 
dengan upah harian.

                                             Tabel: Status Pekerjaan Kombatan dan Warga Sipil

Status Pekerjaan

Laki-Laki Perempuan +

Mantan 
Kombatan

(n-1024)

Warga 
Sipil 

(n-1794)

Perbandingan 
Mantan 

Kombatan thd 
Warga Sipil

Mantan 
Kombatan

(n-28)

Warga 
Sipil 

(n-1237)

Perbandingan 
Mantan 

Kombatan thd 
Warga Sipil

Bekerja Paruh Waktu 85 78 7** 45 28 16

Bekerja Paruh Waktu Tetap 6 6 0 7 5 2

Bekerja Paruh Waktu Tidak Tetap 6 4 3** 14 6 8

Tidak Bekerja 1 3 -2 0 1 -1**

Mahasiswa 0 5 -5*** 0 4 -4***

Sumber: ARLS ***signifikan pada 99%, ** signifikan pada 95%; *signifikan 90%
+ tidak mewakili seluruh Aceh
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Meski memiliki tingkat partisipasi kerja yang tinggi, para mantan kombatan rata-rata 
tidak begitu kaya dan memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah dibandingkan 
dengan warga sipil pada umumnya. Namun,  ada variasi yang besar dalam populasi 
mantan kombatan; sejak berakhirnya konflik, sebagian kelompok tertentu, khususnya 
mantan petinggi  Tentara Nasional Aceh (TNA), memperoleh kekayaan jauh lebih 
cepat dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya.

Bantuan reintegrasi memiliki dampak yang kurang terukur bagi status ekonomi 
rumah tangga penerima bantuan. Pada kenyataanya rumah tangga yang tidak 
menerima bantuan mengalami kenaikan tingkat kesejahteraan yang lebih cepat 
daripada mereka yang menerima bantuan.  Hal ini disebabkan antara lain karena banyak 
program pemerintah diberikan dalam bentuk bantuan tunai tanpa disertai pedoman, 
tindak-lanjut atau bantuan untuk memastikan efektivitas penggunaannya. Hanya ada 
sedikit pelayanan atau program untuk memberikan pelatihan ketrampilan atau bantuan 
pengembangan usaha bagi  para mantan kombatan, tahanan politik atau korban konflik. 
Hanya sedikit mantan kombatan atau tahanan politik  yang telah mendapat  amnesti 
kembali bersekolah sejak berakhirnya konflik.

Gambar: Kesejahteraan Rumah Tangga: Bukan Penerima dan Penerima Bantuan

Dalam kerangka jangka menengah hingga panjang, strategi untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi rakyat secara kolektif mungkin lebih efektif dalam rangka 
menangani kebutuhan kelompok yang terkena dampak konflik dibandingkan dengan 
program bantuan dengan sasaran terbatas. Namun, kelompok penduduk tertentu 
yang rentan—khususnya pengungsi/pengungsi yang baru-baru ini kembali, janda 
korban konflik, dan perempuan kepala keluarga akan terus memerlukan bantuan 
yang ditargetkan secara cermat. Penargetan kelompok semacam itu perlu didasari 
atas indikator kerentanan, bukan identitas era konflik, dan dalam kebanyakan kasus, 
yang paling baik dengan membiarkan masyarakat sendiri untuk menentukan siapa 
yang layak menerima bantuan.



penyusunan
renstra SKPD

seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan149

                                              Tabel: Kepala Rumah Tangga Laki-laki dan Perempuan

Terlihat menurunnya secara signifikan angka kemiskinan di Aceh adalah hasil dari 
pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut pada masa belakangan ini. Pertumbuhan ini 
sebagian besar disebabkan karena masuknya bantuan rekonstruksi pascatsunami ke 
Aceh dalam jumlah yang sangat besar. Menjelang berakhirnya periode rekonstruksi 
pascatsunami, peluang kerja di bidang non-pertanian dalam sektor konstruksi dan 
jasa mengalami penurunan.

Meski angka inflasi cenderung stabil, namun karena tingkat biaya hidup tinggi 
berimplikasi pada kemampuan rumah tangga untuk menabung dan berinvestasi, dan 
tingkat upah minimum yang tinggi telah memengaruhi penciptaan lapangan kerja 
melalui investasi baru. Kendati telah ada upaya bersama yang dilakukan oleh pemerintah 
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah program yang didukung oleh 
pihak donor yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, namun tingkat 
investasi di Aceh tetap rendah. Draft kerangka kebijakan Aceh Green menggunakan 
pendekatan progresif untuk investasi dan pembangunan.

Politik, Keamanan dan Kohesi Sosial

Kemajuan  besar  telah  dicapai  dalam  rangka  mengintegrasikan  kembali para 
mantan kombatan, tahanan politik dan pengungsi yang telah kembali (returnees) ke 
dalam kehidupan sosial dan politik di Aceh. Namun, tetap bertahannya identitas dan 
struktur era konflik terus menghalangi asimilasi sepenuhnya individu-individu itu ke 
dalam masyarakat.

Tingkat konflik dengan kekerasan telah menurun tajam sejak penandatanganan 
Nota Kesepahaman Helsinki. Lebih dari itu, dalam semester pertama tahun 2009, jumlah 
insiden kekerasan menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Angka kejahatan di Aceh 
jauh di bawah angka kejahatan di provinsi tetangga, Sumatera Utara, dan persepsi 

Ukuran Kemiskinan, 2008
Perempuan 
Kepala RT

(n-599)

Laki-laki 
Kepala RT 
(n-3511)

Perbandingan 
Perempuan 

terhadap Laki-laki

Aset rumah tangga (rata-rata) (Rp. 000) 17,633 23,918 6,285**

Lahan garapan rumah tangga (meter persegi) (rata-rata) 6 6 0

Bagian bahan bangunan yang berkonstruksi (%) 6 4 3**

Akses terhadap air bersih 1 3 -2

Rata-rata pendapatan perempuan/laki-laki kepala rumah tangga untuk:

Warga sipil laki-laki 13,900 18,600 4,700

Warga sipil perempuan + 12,100 5,778 -6,322***

Sumber: ARLS ***signifikan pada 99%, ** signifikan pada 95%; *signifikan 90%
+ tidak mewakili seluruh Aceh
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tentang meningkatnya angka kriminalitas yang tengah menggerus kepercayaan publik 
terhadap proses perdamaian, mungkin telah menurun seiring dengan keberhasilan 
pelaksanaan pemilu dan berkurangnya jumlah insiden kekerasan. Sementara fenomena 
ini menggembirakan, namun ketegangan menyangkut bantuan, ketidakpercayaan 
antarkelompok, dan menurunnya dana rekonstruksi berarti bahwa tren positif belakangan 
ini belum tentu berlanjut dalam jangka panjang dan hal ini perlu terus dicermati.

Gambar: Insiden Berkekerasan dan kematian per Bulan (Jan 2005 - Jun 2009)

Aksi main hakim sendiri (vigilantisme), perselisihan menyangkut kontrak pemerintah, 
konflik berkaitan dengan bantuan, dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan 
bentuk kekerasan lokal yang paling sering terjadi di Aceh pada era pascakonflik. 
Secara politik, masih terlampau dini  bagi  pemerintah provinsi dan pemerintah pusat 
untuk mempertimbangkan pembentukan dua provinsi baru di wilayah pedalaman 
dataran tinggi  dan wilayah barat daya Aceh. Pengaturan menyangkut soal pembagian 
kekuasaan antara Aceh dan Jakarta masih harus didefinisikan  secara lebih solid  
dan kondisi  perdamaian saat ini belum cukup kokoh untuk menghadapi gejolak 
semacam itu. Legitimasi pemekaran provinsi dapat dikaji ketika perdamaian telah 
semakin kokoh. Lebih dari itu, terus berlanjutnya keberadaan organisasi-organisasi 
era konflik, seperti Komite Peralihan Aceh (KPA), PETA dan FORKAB, memunculkan 
tantangan bagi stabilitas politik dan keamanan. Meningkatnya jumlah keanggotaan 
dalam organisasi ini telah melanggengkan identitas era konflik maupun tekanan 
terhadap pemerintah untuk terus menyediakan bantuan perorangan.

Masyarakat pedesaan di Aceh dicirikan oleh modal sosial yang kuat dan tingginya 
tingkat kepercayaan terhadap para pemimpin lokal di tingkat desa. Sebaliknya, 
kepercayaan publik terhadap pemerintah pada level yang lebih tinggi tetap rendah. Di 
wilayah-wilayah dataran tinggi hubungan antardesa dan antaretnis merupakan sumber 
ketegangan, demikian  pula hubungan antara pengungsi/pengungsi yang telah kembali 
dengan penduduk desa di seluruh provinsi tersebut. Reintegrasi secara menyeluruh bagi 
mantan kombatan dengan warga sipil belum sepenuhnya terjadi, masih terbatas pada 
teman dekat dan warga sipil tertentu lainnya.
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Pemilihan kepala daerah, dan baru-baru ini pemilihan anggota DPR tingkat 
kabupaten, provinsi dan pusat, secara umum berlangsung bebas, jujur dan adil, dengan 
tingkat kekerasan yang relatif rendah dan tingkat partisipasi yang tinggi. Namun, seperti 
juga terjadi di berbagai wilayah lain di Indonesia, dalam pemilihan muncul masalah, 
seperti ‘politik  uang’ dan intimidasi, yang dapat merusak proses pembangunan tata 
kelola pemerintahan yang demokratis di Aceh yang sedang mengalami pemulihan.

Tata Kelola dan Kelembagaan

Proses perdamaian di Aceh dimotori oleh pemerintah, dan dengan demikian berbeda  
dengan kebanyakan program pascakonflik di  berbagai belahan dunia lainnya. Situasi 
ini menyediakan banyak peluang unik; namun juga terdapat berbagai keterbatasan 
dalam efektivitas program dan strategi pemerintah.

Masih belum ada sebuah strategi yang komprehensif dan inklusif dikalangan 
pemerintah untuk memper-kokoh perdamaian di Aceh, kendati upaya-upaya yang belum 
lama ini dilakukan oleh BRA untuk menghasilkan draf ‘Rencana Aksi Komprehensif’ untuk 
tugasnya merupakan suatu perkembangan yang positif. Tidak ada struktur kelembagaan 
yang luas dan efektif untuk mengawasi pelaksanaan lebih luas proses perdamaian 
dalam jangka panjang. Upaya-upaya awal untuk menggabungkan program reintegrasi, 
pemulihan pascakonflik dan pembangunan ke dalam kegiatan-kegiatan kementerian lini 
yang relevan berjalan tersendat-sendat.

Mandat BRA bersifat luas, diperebutkan dan terbatas, kendati telah dikeluarkan Surat 
Keputusan baru (tentang restrukturisasi BRA) oleh Gubernur pada Juni tahun ini. Kinerja 
BRA terkendala oleh kewenangannya yang terbatas, tidak adanya konsensus kelembagaan 
dengan Jakarta, perencanaan yang terlalu ambisius, keterlambatan pendanaan, kapasitas 
staf yang tidak memadai dan masalah keorganisasian. Restrukturisasi yang berlangsung 
baru-baru ini dan upaya internal untuk memperjelas fungsi dan kewenangan badan 
tersebut, serta Surat Keputusan yang telah direvisi yang keluar belakangan pada tahun 
ini, perlu diapresiasi dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas BRA.

Tidak ada strategi pemerintah yang terpadu secara komprehensif yang 
diimplementasikan untuk memperkokoh proses perdamaian di Aceh. Strategi awal 
pemerintah yang dituangkan dalam   Instruksi Presiden No. 15 Tahun 2005, meski 
berani dan inovatif, belum sepenuhnya atau secara sistematis diimplementasikan, 
khususnya berkaitan dengan soal bantuan. Hal ini telah menghambat pengarusutamaan 
perencanaan pemulihan konflik dan kepekaaan konflik ke dalam badan-badan  dan 
lembaga-lembaga pemerintah. Meskipun telah dilakukan upaya-upaya koordinasi 
dan disediakan petunjuk pelaksanaan untuk badan-badan tersebut oleh Kementerian 
Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan sebagai badan koordinasi utama yang ditunjuk 
oleh Inpres tersebut, upaya-upaya koordinasi dan petunjuk pelaksanaan tersebut belum 
sepenuhnya diterjemahkan ke dalam aksi-aksi yang nyata. Tidak adanya pendelegasian 
dan langkah tindak-lanjut  yang tepat  telah membebani BRA sebagai badan  lokal 
dengan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap proses perdamaian.
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Pengalaman dan keahlian internasional belum secara efektif tersedia atau 
dimanfaatkan untuk mendukung proses perdamaian di Aceh. Kebanyakan badan  
internasional telah merumuskan dan  melaksanakan berbagai  program tanpa koordinasi 
yang memadai antara satu badan dengan badan lainnya ataupun dengan pihak 
pemerintah. Diperlukan lebih banyak upaya untuk menjalin kerjasama dan mendukung 
pelaksanaan yang dimotori pemerintah di masa datang.

Kemajuan telah dicapai dalam upaya penanganan korupsi di Aceh, dengan 
ditetapkannya standar-standar baru untuk provinsi ini oleh Badan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi untuk Wilayah dan Masyarakat  Aceh dan Nias (BRR). Berbagai inisiatif yang 
baru-baru ini ditempuh oleh pemerintah provinsi untuk mengatasi masalah korupsi 
juga perlu disambut dan diperkuat. Namun, selama masa konflik, Aceh memiliki reputasi 
sebagai salah satu provinsi yang paling korup di Indonesia, dan praktik-praktik buas 
sebagai warisan dari periode konflik masih terus berlanjut hingga tahap tertentu. Hal ini 
diperparah dengan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, satu warisan lainnya dari 
era konflik.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih bersikap hati-hati terhadap berbagai aktivitas 
dan motif para anggota KPA dan GAM. TNI berperan aktif dalam urusan keamanan dalam 
negeri, dan melakukan penafsiran agresif terhadap klausul dalam UUPA yang berkaitan 
dengan peran TNI dalam ‘...memelihara, melindungi dan mempertahankan keutuhan dan 
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia...’.

Jika dilakukan secara berlebihan, hal ini berisiko untuk membuat elemen- elemen 
tertentu masyarakat Aceh teralienasi. Perbaikan upaya penegakan hukum juga sangat 
penting bagi keberhasilan proses perdamaian dalam jangka panjang. Meski rekor aparat 
kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan telah mengalami peningkatan 
belakangan ini, masih diperlukan upaya untuk mengembangkan kemampuan 
penyelidikan aparat kepolisian, meningkatkan profesionalisme secara keseluruhan, dan 
meningkatkan hubungannya dengan masyarakat. Sistem hukum secara keseluruhan 
sekarang memerlukan perhatian yang cukup serius dalam meningkatkan kapasitas 
kelembagaan dan kepercayaan publik.

Mengingat tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pedesaan terhadap 
pemerintah desa dan lembaga adat, dimana lembaga tersebut dapat memainkan peranan 
penting dalam memperkokoh  perdamaian  di Aceh, dan perlu diprioritaskan dalam 
program pembangunan perdamaian, pemulihan  dan  pembangunan. Pemerintah lokal 
juga merepresentasikan posisi penting krusial bagi peningkatan partisipasi perempuan 
dalam pembuatan keputusan dan pembangunan perdamaian.
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Menuju Suatu Kerangka untuk Mendukung Pembangunan 
yang Damai di Aceh

MSR memberikan sejumlah rekomendasi yang dapat berperan sebagai landasan bagi 
pengembangan strategi di masa yang akan datang guna membantu memperkokoh 
perdamaian dan mewujudkan  kemakmuran di  Aceh pada  era pascakonflik.

Mata Pencarian dan Perekonomian

Tingkat Individua. 

Masa penyaluran bantuan reintegrasi yang menggunakan pendekatan 1. 
penentuan sasaran perorangan (individual targeting) telah berlalu. Ada 
kebutuhan bagi pemerintah maupun pihak donor untuk secepatnya beralih 
kepada pendekatan yang ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan 
masyarakat secara umum.

Bagaimanapun, program bantuan bersasaran perlu dilanjutkan untuk 2. 
kelompok- kelompok rentan tertentu seperti rumah tangga yang dikepalai 
perempuan, para pengungsi, pengungsi yang baru-baru ini kembali, 
sebagian tipe korban konflik dan kelompok, termasuk perempuan yang 
menderita akibat kekerasan seksual, lanjut usia, serta kelompok-kelompok 
yang berpotensi menimbulkan masalah seperti mantan kombatan dan 
pemuda yang masih menganggur atau telah bekerja namun dengan tingkat 
penghasilan yang tidak mencukupi di beberapa kabupaten dengan tingkat 
intensitas konflik yang tinggi.

Kriteria bantuan dengan sasaran perorangan perlu beralih dari kategori-3. 
kategori yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman Helsinki (mantan 
kombatan, tahanan yang telah memperoleh amnesti, dan korban konflik) 
kepada tolok ukur kerentanan yang lain. Kriteria tersebut perlu difokuskan 
pada:

Rumah tangga dan individu yang paling terpinggirkan, yang tengah •	
berjuang untuk meraih manfaat dari pendekatan pembangunan yang 
lebih luas dan berbasis-masyarakat; dan

Keamanan, yakni bantuan ekonomi terbatas yang disediakan bagi individu •	
yang menimbulkan ancaman bagi keamanan.

Identifikasi individu dan kelompok yang layak menerima bantuan harus 4. 
dilakukan oleh masyarakat, bukan melalui  struktur di masa konflik, dan harus 
mencakup manfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Pemberian label kepada 
para penerima bantuan yang berdasarkan identitas dan pengalaman di masa  
konflik perlu dihindari.
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Tingkat Masyarakatb. 

Program-program pemerintah yang dikelola oleh masyarakat seperti PNPM/ 1. 
BKPG dan program donor yang dijalankan dengan melakukan koordinasi 
dan kerjasama dengan pemerintah perlu  dilanjutkan  dan, jika berhasil, 
diperluas. Program semacam itu dapat berguna untuk menyediakan hal-hal 
yang banyak dibutuhkan:

Proyek pembangunan infrastruktur skala kecil—termasuk jalanan, •	
jembatan, irigasi, drainase, air dan sanitasi—yang menciptakan peluang 
pekerjaan dan pendapatan jangka pendek, sambil menyediakan 
infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi isolasi dan 
mendorong pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan;

Proyek untuk menciptakan mata pencarian dan pengembangan usaha •	
skala kecil dan menengah, termasuk permodalan, pengembangan 
ketrampilan, pengembangan rantai nilai, perbaikan akses pasar serta 
penguatan perkumpulan kredit mikro pedesaan dan kelompok-
kelompok produksi dan/atau pemasaran bersama. Program ini terbukti 
sangat efektif dalam menyediakan dukungan pendapatan bagi kaum 
perempuan yang tidak diuntungkan di dalam masyarakat.

Pengembangan kemitraan antara badan pemerintah lokal dan LSM dapat 2. 
berguna dalam memperbaiki mutu, meningkatkan legitimasi pemerintah 
serta membangun saling pengertian.

Mekanisme-mekanisme yang ada seperti PNPM/BKPG dan Musrenbang 3. 
dapat diperkuat dari segi kontribusi mereka untuk memperkokoh perdamaian 
dengan cara membangun kapasitas para fasilitator dan pejabat pemerintah 
bagi  perencanaan yang  peka-konflik,  memperkuat  mekanisme untuk 
memastikan agar kelompok-kelompok yang terpinggirkan lebih sepenuhnya 
dilibatkan, dan menghubungkan mereka dengan program dan proyek  yang  
dijalankan pemerintah  dan  donor  yang  bersifat melengkapi. Komponen 
tambahan yang didukung oleh donor atau pemerintah untuk mekanisme 
yang telah ada tersebut yang secara khusus bertujuan untuk membangun 
perdamaian seperti sosialisasi isu-isu proses perdamaian (Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi, bantuan bagi korban konflik, dsb.) atau pelatihan resolusi 
konflik bagi para pemimpin desa, akan menambah nilai pengokohan 
perdamaian kepada mekanisme tersebut.

Tingkat Makroc. 

Dibutuhkan berbagai program dan strategi guna mendorong investasi dan 1. 
pengembangan usaha. Sebagian Dana Otonomi Khusus Aceh dan dana 
publik lainnya harus dimanfaatkan untuk keperluan ini.

Dibutuhkan perbaikan akses kepada layanan kredit  dan berbagai layanan 2. 
keuangan modern  guna  mendukung  investasi dan  pengembangan 
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usaha di provinsi tersebut. Hal ini mencakup: pelonggaran peraturan guna 
memungkinkan perluasan cabang lembaga perbankan dan lembaga 
keuangan lainnya dan jumlah pinjaman yang lebih fleksibel untuk menutupi 
kebutuhan para pengusaha di wilayah pedalaman pedesaan serta usaha-
usaha skala kecil dan menengah; perbaikan metode untuk menilai kelayakan 
untuk memperoleh kredit; pemberian bimbingan dan pembangunan 
kapasitas lembaga-lembaga kredit skala mikro dan kecil; membangun 
kemitraan antara lembaga-lembaga komersial dan lembaga-lembaga kredit 
semacam itu guna mengembangkan produk  pinjaman yang lebih fleksibel; 
mempromosikan dengan lebih baik layanan keuangan dan usaha di wilayah-
wilayah pedalaman.

Diperlukan dukungan bagi layanan pengembangan usaha guna memperbaiki 3. 
kemampuan akses, misalnya melalui subsidi pemerintah dan kemitraan 
dengan lembaga-lembaga keuangan.

Dibutuhkan iklim usaha yang lebih menarik guna menarik investasi dan 4. 
mengimbangi penurunan pendapatan dari minyak dan gas serta berkurangnya 
bantuan rekonstruksi pascatsunami—secara khusus, diperlukan upaya untuk 
mendukung pertumbuhan di bidang pertanian dan agroforestri serta untuk 
meningkatkan nilai tambah di provinsi tersebut. Kebijakan Aceh Green perlu 
didukung dan dijadikan sebagai kerangka investasi dan pembangunan 
oleh pemerintah provinsi yang bersifat inovatif dan mendukung proses 
perdamaian jangka panjang.

Diperlukan investasi besar pemerintah di bidang transportasi, listrik, irigasi 5. 
dan infrastruktur lainnya, terutama di beberapa wilayah dengan tingkat 
kemiskinan dan kerusakan akibat konflik yang tinggi.

Pemantauan terus menerus terhadap situasi perekonomian di Aceh dapat 6. 
membantu mengembangkan kerangka peraturan (kebijakan), program dan 
kegiatan pembangunan yang efektif.

Politik, Keamanan dan Kohesi Sosial

Tingkat Individua. 

Sementara penekanan utama proyek pascakonflik perlu diubah menjadi 1. 
proyek- proyek pembangunan yang bersifat lebih luas, sebagian proyek yang 
ditargetkan untuk perorangan diperlukan bagi kelompok  yang memunculkan 
ancaman bagi perdamaian (lihat di atas) atau yang menjadi sumber 
ketegangan. Proyek tersebut perlu difokuskan pada pembangunan kapasitas 
guna meningkatkan kemampuan pendapatan dalam jangka panjang, 
memutus jaringan sosial yang mengganggu, serta mengombinasikan 
bantuan ekonomi dengan dukungan sosial. Ketika membantu individu-
individu, harus pula ada manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
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Program-program untuk mengirim para pemuda-pemudi yang tidak memiliki 2. 
pekerjaan tetap di Aceh untuk bekerja di luar negeri atau provinsi lain, untuk 
mengikuti kursus pelatihan ketrampilan, berpeluang cukup besar.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diperangi baik melalui langkah 3. 
preventif maupun langkah responsif, termasuk kampanye pendidikan dan 
peningkatan kesadaran  publik  (khususnya dengan  sasaran remaja  dan  
pria  dewasa), pemberdayaan perempuan, serta layanan dukungan bagi para 
korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat mencakup dukungan 
bagi, dan kerjasama dengan, LSM dan organisasi perempuan berbasis 
masyarakat di tingkat lokal dan provinsi, serta dengan pemerintah lokal.

Tingkat Masyarakatb. 

Kegiatan pengembangan masyarakat dan usaha dapat meningkatkan kohesi 1. 
sosial jika kegiatan-kegiatan tersebut menghimpun orang dari berbagai 
kelompok sosial yang berbeda.  Kegiatan-kegiatan ini dapat  diterapkan  di 
wilayah-wilayah di mana terdapat para pengungsi dan pengungsi yang 
belum lama telah kembali, terdapat mantan kombatan dalam jumlah yang 
besar, dan masyarakat yang terbelah secara politik selama masa konflik.

Lembaga dan masyarakat desa harus dilibatkan dalam pelaksanaan 2. 
program-program pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial- 
ekonomi  guna  meningkatkan  kohesi  sosial  dan  menjamin  efektivitasnya. 
Jika mungkin, berbagai platform yang telah ada seperti PNPM/BKPG dan 
Musrenbang perlu dimanfaatkan untuk keperluan ini.

Para pemimpin desa dan pemimpin pemerintah tingkat  lokal perlu dididik 3. 
dalam soal teknik-teknik resolusi konflik.

Meningkatnya  partisipasi  perempuan  dalam  struktur  pemerintahan  desa 4. 
dan  struktur  pembuatan  keputusan dapat  meningkatkan secara signifikan 
kesetaraan dan kepekaan terhadap konflik dalam inisiatif-inisiatif dan 
program- program lokal.

Membangun fasilitas pertemuan masyarakat dapat membantu membangun 5. 
kohesi sosial dan mengembangkan kapasitas masyarakat untuk melakukan 
aksi kolektif.

Tingkat Makroc. 

Pemerintah pusat dan provinsi pada saat ini harus menunda pertimbangan 1. 
tentang  pembentukan provinsi baru hingga  perdamaian  menjadi lebih 
kokoh. Berbagai ketidakpuasan yang muncul terkait masalah ini dapat 
ditangani dengan cara meningkatkan alokasi dana pemerintah untuk 
program pembangunan di tingkat lokal, pembangunan infrastruktur serta 
perbaikan penyediaan pelayanan di beberapa wilayah yang bergejolak.
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Diperlukan upaya untuk terus menerus memantau kondisi keamanan di Aceh 2. 
agar isu-isu yang muncul dapat direpons secara cepat.

Tata Kelola dan Kelembagaan

Tingkat Masyarakata. 

Diperlukan upaya untuk pengembangan lebih lanjut lembaga dan struktur 1. 
pemerintah desa yang efektif, akuntabel dan transparan. Hal ini hendaknya 
meliputi pelatihan ketrampilan dan pemberian bimbingan.

Pelaksanaan peraturan provinsi dan kabupaten tentang tata kelola 2. 
pemerintahan desa perlu dipercepat.

Proses Musrenbang dapat diperkuat  dan diperluas dengan penyediaan input 3. 
dan dukungan teknis dari donor dan dengan mengambil langkah-langkah 
guna menjamin bahwa suara masyarakat tingkat akar rumput didengar dan 
keputusan-keputusan yang diambil mengandung unsur kepekaan terhadap 
konflik.

Tingkat Makrob. 

Bersama-sama dengan BAPPEDA dan BAPPENAS, BRA perlu mengembangkan 1. 
suatu rencana peralihan yang mengarah pada penyerahan program terkait 
konflik  ke  berbagai  kementerian terkait  dan  badan  tingkat  provinsi,  dan 
penutupan badan tersebut dalam waktu dua hingga empat tahun ke depan, 
melalui langkah-langkah berikut:

Dengan bermitra dengan badan pemerintah lainnya, BAPPEDA dan •	
BRA perlu mengembangkan suatu kerangka kerja dan rencana aksi 
untuk mengarusutamakan dan mengimplementasikan pembangunan 
perdamaian dan program yang peka-konflik di seluruh badan pemerintah 
tingkat provinsi.

Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden No. 15 •	
Tahun 2005 sebagai landasan kerangka nasional proses perdamaian. 
Hasil penilaian ini akan mempertimbangkan kenyataan bahwa empat 
tahun telah berlalu sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut serta 
bahwa situasi dan kebutuhan dewasa ini telah berubah. Berdasarkan hasil 
tersebut, akan disusun pedoman atau petunjuk baru yang konkret bagi 
seluruh badan dan lembaga yang relevan agar mereka dapat memainkan 
peran yang lebih aktif dengan disertai tanggungjawab yang lebih jelas.

Membentuk sebuah badan koordinasi sementara yang dipimpin bersama •	
oleh BRA dan BAPPEDA, yang melibatkan masyarakat internasional, 
badan-badan pemerintah yang relevan dan masyarakat sipil Aceh, dan 
bekerja untuk merancang mekanisme bagi peralihan program jangka 
panjang pembangunan perdamaian dan pembangunan yang peka- 
konflik ke dalam kementerian dan badan-badan pemerintah.



seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan 158

bab 6
perumusan isu-isu strategis

Memastikan kapasitas dan dukungan bagi masyarakat sipil untuk •	
menjalankan aktivitas ‘lunak’ pembangunan perdamaian seperti advokasi,  
dialog  dan  sosialisasi, yang  mungkin  tidak  termasuk  dalam mandat 
badan pemerintah.

Dalam jangka panjang, BAPPEDA dapat memastikan bahwa kepekaan 2. 
terhadap konflik  diarusutamakan ke  dalam  perencanaan dan  penyusunan 
program pemerintah yang lebih luas, dan bahwa koordinasi di antara para 
pemangku kepentingan pembangunan berjalan efektif dengan dukungan 
dari BAPPENAS. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara membentuk sebuah 
badan konsultasi seperti desk atau seksi peka-konflik di kantor BAPPEDA 
tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Diperlukan dukungan internasional bagi peralihan dan perencanaan strategis 3. 
jangka panjang dalam bentuk bantuan teknis, penelitian, penilaian dan saran 
kebijakan.

Kapasitas komite tingkat provinsi untuk mengembangkan sebuah usulan 4. 
rencana untuk pengalokasian dana otonomi khusus perlu diperkuat—dengan 
menitikberatkan pada pembangunan yang peka-konflik,  dan memasukkan 
indeks intensitas konflik sebagai pedoman bagi pengembangan strategi dan 
program.

Perlu dibangun kesepakatan atau konsensus terus-menerus di antara seluruh 5. 
pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Helsinki dan UUPA. 
Hal ini mencakup penyederhanaan dan klarifikasi peran berbagai forum yang 
terlibat dalam komunikasi, koordinasi dan perencanaan.

Meskipun TNI memiliki mandat yang sah berdasarkan UUPA untuk memelihara, 6. 
melindungi dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Republik 
Indonesia, namun mandat ini perlu dijalankan dengan cara yang dapat  
membangun kembali kepercayaan dengan masyarakat Aceh, terutama di 
wilayah-wilayah bekas basis GAM dan wilayah-wilayah dengan tingkat konflik 
yang tinggi. Disamping itu, semangat Nota Kesepahaman yang membatasi 
peran mereka pada urusan pertahanan terhadap ancaman dari luar daripada 
urusan keamanan dalam negeri harus diwujudkan seluas mungkin Upaya 
terus menerus untuk meningkatkan profesionalisme TNI perlu dilanjutkan.

Ketrampilan dan kapasitas aparat kepolisian untuk menyelidiki kasus-kasus 7. 
kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan perlu dikembangkan lebih jauh. 
Kepolisian lokal di Aceh membutuhkan lebih banyak personil, ketrampilan 
penyelidikan yang lebih baik, serta pelatihan yang lebih baik, melampaui 
program perpolisian masyarakat (Polmas).

Diperlukan upaya peningkatan tata kelola sektor keamanan melalui penguatan 8. 
mekanisme pengawasan, dukungan bagi DPR provinsi dan kabupaten/kota, 
LSM dan lembaga akuntabilitas lain seperti ombudsman.

Meski sejumlah perbaikan telah dicapai, masih ada kebutuhan untuk 9. 
meningkatkan transparansi pemerintah dan pengawasan terhadapnya. Hal ini 



penyusunan
renstra SKPD

seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan159

mencakup pemberian bantuan kepada LSM antikorupsi di tingkat provinsi dan 
lokal, serta reformasi dan pembangunan kapasitas sistem hukum. Diperlukan 
prosedur yang lebih tegas bagi para kontraktor yang terlibat dalam proyek 
infrastruktur pemerintah guna menjamin mutu kerja dan transparansi.

Kapasitas penelitian, pengembangan dan analisis pemerintah tingkat provinsi 10. 
dan kabupaten/kota perlu ditingkatkan guna membantu memastikan bahwa 
perencanaan pembangunan didasarkan atas data yang akurat.

Dukungan internasional bagi proses perdamaian sangat penting, namun 11. 
perlu dialihkan dari pelaksanaan langsung menjadi dukungan bagi upaya 
yang dimotori oleh pemerintah dan masyarakat sipil dalam suatu kerangka 
kerja yang komprehensif. Pengalaman dan keahlian internasional dalam 
mengembangkan dan melaksanakan strategi untuk pemberian pelayanan 
dan desain program yang peka-konflik perlu menjadi landasan bagi dukungan 
internasional untuk pengembangan kapasitas kelembagaan.
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B A B  7
Perumusan Visi dan Misi

Merumuskan visi dan misi dalam keseluruhan proses penyusunan Renstra SKPD memiliki posisi yang 
sangat penting, karena visi dan misi ini akan menjadi harapan dan cita-cita yang akan dicapai, kemana 
organisasi ini akan menuju dan bagaimana mencapainya. Sedemikian pentingnya sebuah visi dan 

misi bagi sebuah organisasi sehingga banyak pihak memberikan perhatian yang besar pada kegiatan ini 
dengan harapan agar organisasi memiliki nilai, semangat dan daya dorong bagi anggotanya untuk mencapai 
apa yang dicita-citakan. 

Keberadaan visi dan misi bagi organisasi berfungsi sebagai panduan untuk melihat harapan dan tindakan 
masa depan yang akan dirumuskan bersama dengan berbagai pertimbangan (integrated dan menyeluruh) dari 
sudut pandang yang berbeda. Namun pada tahap selanjutnya diformulasikan dalam bentuk kesepahaman bersama 
tentang tujuan dan hasil akhir yang ingin dicapai dalam rangka membangun situasi yang lebih baik dan kondusif. 

Umumnya visi dan misi dibangun degan melihat perkembangan dan capaian yang telah dilakukan oleh 
SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, visi dan misi sesungguhnya dapat dibangun 
tanpa terikat dengan kondisi organisasi tetapi sebagai bentuk mimpi yang diletakkan dalam spektrum jangka 
panjang tentang hal ideal yang ingin dicapai. Dalam konteks perencanaan strategis, perumusan visi dilakukan 
untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah untuk menemukan 
perwujudan visi. Suatu permasalahan pembangunan di tingkat SKPD merupakan kesenjangan antara harapan 
dan realitas yang berhubungan layanan atau peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan terkait. Perwujudan visi 
merupakan gambaran paling sederhana dan dengan bahasa yang mudah dikomunikasikan tentang wujud nyata 
kondisi, keadaan dan impian  SKPD dalam 5 (lima) tahun yang akan dicapai dimasa mendatang.

Topik ini akan memberikan pengalaman kepada peserta bagaimana memahami kedudukan visi dan misi 
SKPD dan merumuskannya secara bersama sebagai dasar perencanaan di masa depan. Disamping itu, bagaimana 
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membangun kebersamaan serta pemahaman tentang masa depan itu dengan cara yang lebih baik. Hal ini 
diperlukan agar pemimpin dan pemangku kepentingan lain mampu menyusun rencana dalam upaya menangani 
konflik yang lebih baik dan cermat. Secara khusus peserta diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam 
memfasilitasi proses perumusan visi dan misi SKPD. 

Tujuan

Peserta memahami konsep dasar perumusan visi dan misi SKPD.•	

Peserta memahami tahapan perumusan visi dan misi SKPD.•	

Peserta mampu merumuskan visi dan misi SKPD.•	

 Pokok Bahasan

Konsep dasar perumusan visi dan misi SKPD.•	

Tahapan perumusan visi dan misi SKPD.•	

Praktek perumusan visi dan misi SKPD.•	

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 2 X 40 menit. 

 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya;

Visioning•	 .

Refleksi dan relaksasi.•	

Curah gagasan.•	

Diskusi kelompok dan presentasi.•	

Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 7.1 - 10.•	

Lembar Permainan 7.1: Relaksasi.•	
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Lembar Kerja 7.1: Merumuskan visi dan misi SKPD.•	

Bahan Bacaan 7.1: Visi dan Misi SKPD.•	

Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Konsep Dasar Perumusan Visi dan Misi SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan pada sesi sebelumnya. 

Kegiatan pembelajaran ini menghadirkan nara sumber atau tenaga ahli untuk memberikan 2. 
materi tentang kedudukan visi dan misi SKPD dalam kerangka penyusunan Renstra SKPD. 
Kegiatan diskusi dipandu oleh moderator.

Berikan kesempatan kepada nara sumber untuk memberikan paparan selama 30 menit. 3. 

Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab dan 4. 
diskusi tentang topik yang disampaikan nara sumber. Proses tanya jawab dipandu oleh 
moderator. Jika, tersedia waktu cukup, tanya jawab dapat dilakukan dalam beberapa termin.

Dalam proses ini terdapat beberapa pertanyaan pemicu, yaitu:5. 

Apa yang Anda pahami tentang visi dan misi SKPD?•	

Mengapa SKPD perlu memiliki visi dan misi dalam pengembangan program strategisnya?•	

Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan visi dan misi SKPD?•	

Siapa saja yang berperan dalam merumuskan visi dan misi SKPD?•	

Catatlah hal-hal penting dari hasil pemaparan dan tanya jawab yang telah dilakukan. 6. 
Kemudian buatlah resume atau kesimpulan hasil pembahasan.

Variasi:Fasilitator dapat menggunakan metode alternatif yang dapat dilakukan dalam pembahasan visi dan 
misi SKPD dengan memberikan kesempatan kepada peserta yang memiliki pengalaman dalam merumuskan 
visi dan misi di unit kerjanya untuk mengungkapkan ide, gagasan dan pendapat-nya yang disampaikan secara 
langsung dalam pleno. Pembelajaran topik ini juga dapat disajikan secara menarik dengan menayangkan 
cerita atau film pendek yang menginspirasikan pengalaman lembaga atau organisasi modern dalam 
merumuskan visi dan misi.
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Kegiatan 2: Tahapan dalam Perumusan Visi dan Misi SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan 1. 
pembahasan pada kegiatan sebelumnya.

Lakukan curah pendapat berdasarkan pengalaman peserta dalam proses atau tahapan dalam 2. 
perumusan visi dan misi SKPD. Buatlah catatan tentang pokok-pokok pikiran yang dianggap 
penting dari pandangan peserta. 

Berdasarkan resume dari pandangan peserta selanjutnya, mintalah peserta untuk membentuk 3. 
kelompok dengan anggota 4-5 orang. Bagilah peserta dengan bahan bacaan yang telah 
disediakan. Berikan kesempatan kepada kelompok untuk mempelajarinya. 

Masing-masing kelompok diminta untuk mengkaji lebih dalam tentang tahapan identifikasi 4. 
potensi dan analisis masalah SKPD. Sebagai panduan ajukan beberapa pertanyaan pemicu 
sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang tahapan dalam perumusan visi dan  misi SKPD?•	

Hasil yang diharapkan dari proses tersebut? •	

Informasi pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk membantu melakukan perumusan •	
visi dan misi SKPD?

Hal-hal pokok apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan visi dan misi SKPD •	
dikaitkan dengan tupoksi SKPD?

Jawaban terkait pertanyaan di atas yang dirumuskan dalam bentuk catatan penting yang 5. 
akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian sajikan dalam matrik sebagai 
berikut:

Tabel: Tahapan Perumusan Visi dan Misi SKPD

Tahapan Perumusan 
Visi dan Misi SKPD Hasil Informasi 

dan Data
Urgensi dan 

Pertimbangan Catatan

Catatan: Tabel ini sebagai acuan umum saja, masing-masing kelompok dapat memodifikasi sesuai 
kebutuhan dengan menambah penjelasan atau aspek kajian.

Hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dalam pleno.6. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengkritisi dan memberikan masukan 7. 
terhadap paparan yang disampaikan. 

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.8. 
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Kegiatan 3: Praktek Perumusan Visi dan Misi SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan serta hasil kerja kelompok pada kegiatan sebelumnya. 

Lakukan penjelasan singkat tentang langkah-langkah perumusan visi dan misi SKPD. Berikan 2. 
kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan meminta klarifikasi tentang hal-hal yang 
membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Berikan arahan dan panduan dalam melakukan proses kerja kelompok. Sebagai panduan 3. 
kerja gunakan lembar kerja kelompok yang telah disediakan (lihat lembar kerja 7.1). 

Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya dalam pleno. 4. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat, mengkritisi dan 5. 
mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.6. 

Catatan Penting

Perwujudan visi diidentifikasi melalui proses FGD atau teknik lain yang secara efektif dapat 
menghasilkan rumusan tentang bagaimana wujud nyata kondisi, keadaan dan impian  SKPD dalam 
5 (lima) tahun ke depan yang dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu 
strategis lainnya. Dalam sesi ini masing-masing anggota tim perumus perlu diberi waktu yang 
cukup untuk memaparkan gambaran masing-masing tentang wujud dari visi yang diinginkan 
pada akhir tahun ke-5 (lima), berikut pemikiran atau hasil analisis yang mendasarinya.

Perlu diingat bahwa untuk menghasilkan perwujudan visi yang salah satunya berlandaskan pada 
kekuatan terbaik SKPD, identifikasi permasalahan SKPD harus mampu mengungkapkan peta kekuatan 
yang paling dominan dalam realisasi pembangunan daerah dimasa-masa lalu. Permasalahan SKPD 
harus dapat pula mengungkapkan kantong-kantong kekuatan layanan yang selama ini terabaikan 
untuk dijadikan salah satu faktor keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dimasa 5 
(lima) tahun mendatang.
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)

Merumuskan Visi dan Misi SKPD

KELOMPOK   : …………………………………………………
Ketua Kelompok : …………………………………………………
Anggota  : …………………………………………………

     : …………………………………………………
     : …………………………………………………
     : …………………………………………………

Pokok Bahasan    : Merumuskan Visi SKPD1. 
Merumuskan Misi SKPD2. 

Sumber Belajar   : 1.  Profil Pembangunan Daerah
2.  Hasil Analisis Isu Strategis Pelayanan SKPD

Bahan dan Alat    : 1.  Kertas Plano, Flipt Chart, Alat Tulis, Spidol Warna
2.  Laptop dan Infocus

Waktu                    : 2 x 40 menit

Petunjuk Umum

Dalam merumuskan visi dan misi SKPD perlu dipertimbangkan informasi penting 
berkaitan dengan proses analisis masalah dan penentuan isu strategis pelayanan 
SKPD yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Penggalian gagasan ini akan 
membantu menemukenali sifat dan karakter organisasi termasuk anggotanya untuk 
menentukan arah dan apa yang akan dilakukannya. Hal ini untuk memudahkan 
dalam menggambarkan harapan dan cita-cita yang akan dibangun oleh SKPD dalam 
5 (lima) tahun ke depan. Perumusan visi dan misi menjadi bagian pentinga dari 
proses penyusunan rencana strategis SKPD yang diharapkan memberikan semangat, 
motivasi dan komitmen organisasi untuk mencapai apa yang diharapkan terkait 
tupoksi SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Langkah 1 : Merumuskan Visi SKPD

Langkah pertama melakukan perumusan visi SKPD dengan mempertimbangkan 1. 
hasil kajian terhadap potensi, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi. Dalam 
tahapan ini SKPD diarahkan untuk mencoba memvisualisasikan harapan, cita-cita 
dan keberhasilan di masa depan terkait pelayanan SKPD terhadap masyarakat.

Analisis keselarasan antara permasalahan pembangunan dengan isu-isu strategis 2. 
(misal, dengan memberi tanda (x) untuk yang tidak berkesesuaian dan tanda 
(√) untuk yang berkesesuaian. Bagi sel (kotak) yang bertanda (√) dibuatkan 
penjabaran visi dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Lembar Kerja

7.1
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Tabel: Analisis Perumusan Perwujudan Visi

Isu-Isu Strategis

Permasalahan
Pembangunan Daerah

Isu Strategis
1

Isu Strategis
2

Isu Strategis
3 Dst

PPD 1 Perwujudan 
Visi 1

Perwujudan 
Visi 2

Perwujudan 
Visi 3 Dst

PPD 2

PPD 3

Dst

Rumuskan perwujudan visi berupa gambaran keberhasilan atau capaian dalam 3. 
5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan permasalahan dan isu strategis yang telah 
dirumuskan. 

Setelah identifikasi perwujudan visi dirumuskan, lakukan pembahasan masing-4. 
masing perwujudan visi menjadi pokok-pokok visi. 

Susunlah bentuk kalimat yang relatif lengkap dalam menggambarkan wujud visi 5. 
masa datang dengan beberapa ciri atau atribut yang menjelaskannya. 

Lakukan diskusi dalam tim untuk menentukan bobot yang menjelaskan 6. 
tingkat kepentingan-nya bagi SKPD dalam menentukan kondisi 5 (lima) tahun 
mendatang. Dalam membantu melakukan identifikasi dan mengukur capaian 
kinerja, perwujudan visi dapat disebutkan target waktu pencapaiannya. 

Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) perwujudan 7. 
visi ke dalam satu atau dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut 
yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud. Selanjutnya, dari keseluruhan 
pokok-pokok visi dirumuskan pernyataan visi, sehingga keseluruhan langkah 
diatas dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: Perumusan Visi

No. Perwujudan Visi Pokok-Pokok Visi Pernyataan Visi
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Buatlah penjelasan lebih rinci dari pernyataan visi untuk menjelaskan masing-8. 
masing pokok visi, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel: Penyusunan Penjelasan Visi

Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi

Tabel diatas pada dasarnya menguraikan kembali pokok-pokok visi yang telah 9. 
disepakati ke dalam perwujudan visi dengan merinci lebih dalam berbagai atribut 
atau penjelasan masing-masing pokok visi. Mintalah masing-masing kelompok 
untuk mempresentasikan hasilnya dalam pleno. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat, 10. 
mengkritisi dan mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Langkah 2 : Merumuskan Misi SKPD

Langkah selanjutnya menterjemahkan visi menjadi misi dalam dokumen 1. 
rancangan Renstra SKPD dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan 
strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan tantangan) pelayanan SKPD. 

Lakukan review hasil rumusan visi dan isu strategis sesuai tugas dan fungsi 2. 
SKPD.

Berdasarkan informasi tersebut, SKPD mengidentifikasi keadaan atau kondisi 3. 
yang harus ada atau dicapai supaya visi SKPD dapat terwujud di akhir periode 
perencanaan. 

Identifikasikan hal-hal pokok tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan 4. 
SKPD dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
mewujudkan visi tersebut.

Visi dan pokok-pokok visi yang telah dirumuskan beserta pokok-pokok visinya 5. 
selanjutnya disandingkan dengan pemangku kepentingan atau layanan yang 
terpengaruh dengan visi tersebut dengan memberikan tanda (√).

Buatlah rincian misi sesuai dengan peran dan kedudukan para pemangku 6. 
kepentingan yang mempengaruhi pokok-pokok misi.

Rumuskan pernyataan misi secara sederhana, singkat dan lugas yang 7. 
menjelaskan bagaimana visi itu akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Pengemasan 
menjadi kalimat misi dapat dilakukan dengan beragam cara, namun harus tetap 
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mempertahankan substansi. Sebagai contoh, misi dapat dibuat spesifik setiap 
pokok visi dengan merangkum masing-masing rinciannya. Lalu, setiap misi 
dibuat sub-misi berdasarkan rincian misi sehingga mudah dipahami. Hasilnya 
telaahan diatas dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: Perumusan Misi

Tabel diatas menguraikan kembali pokok-pokok visi yang telah disepakati 8. 
ke dalam jangkauan pelayanan yang sesuai dengan tupoksi SKPD dengan 
merinci lebih dalam berbagai atribut atau penjelasan misi dengan pemangku 
kepentingan yang terlibat. 

Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya dalam 9. 
pleno. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat, 10. 
mengkritisi dan mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut.

No. Visi
Pokok-

pokok visi

Stakeholder layanan

Misi
SKPD lain Pengguna 

layanan
Pelaku 

Ekonomi Lainnya

(√)
R i n c i a n 
misi

(x) - (√)
R i n c i a n 
misi

(√)
Rincian 
misi
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Relaksasi
 

Format : Individual 
Waktu : 5-10 Menit
Tempat : Di dalam ruangan
Bahan  : -
Peserta : 20-25  orang

Deskripsi

Kegiatan ini menyajikan sebuah kondisi yang memungkinkan peserta dapat 
menyegarkan ingatannya setelah sekian lama menerima pembelajaran yang cukup 
lama. Kegiatan ini memberikan suasana tenang dan nyaman untuk beberapa saat 
dengan melakukan relaksasi baik secara fisik maupun psikis. Relaksasi merupakan suatu 
kondisi istirahat pada aspek fisik dan mental manusia, sementara aspek spirit tetap 
aktif bekerja. Dalam keadaan relaksasi, seluruh tubuh dalam keadaan homeostatis 
atau seimbang, dalam keadaan tenang tapi tidak tertidur, dan seluruh otot-otot dalam 
keadaan rileks dengan posisi tubuh yang nyaman. Relaksasi merupakan prosedur 
empat langkah yang melibatkan: (1) menemukan suasana lingkungan yang tenang; 
(2) mengendorkan otot-otot tubuh secara sadar; (3) selama sepuluh sampai dua 
puluh menit memusatkan diri pada perangkat mental; (4) menerima dengan sikap 
yang pasif terhadap pikiran yang sedang bergolak.

 

Tujuan

Menumbuhkan dorongan semangat dan percaya diri dalam menentukan masa 1. 
depan. 

Membantu memberikan suasana tenang dan nyaman yang dapat menopang 2. 
lahirnya pola pikir dan perilaku positif yang terkontrol.

Melatih kemampuan menerima instruksi secara seksama dan sistematis.3. 

Penyadaran pentingnya setiap individu, kelompok atau organisasi membangun 4. 
‘mimpi’ berupa harapan dan cita-cita yang ingin dicapai.

Cara Permainan

Berikan penjelasan umum kepada peserta tentang permainan yang akan 1. 
dilakukan. 

Mintalah kepada peserta untuk melakukan relaksasi dengan melakukan langkah-2. 
langkah berikut:

Lembar Permainan

7.1
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Duduklah dengan bersandar pada kursi, tenangkan pikiran dan relaks.3. 

Cobalah tarik nafas perlahan ulangilah beberapa kali, pejamkan mata Anda dan 4. 
bebaskan imajinasi Anda.

Bayangkan kehidupan—masa depan yang ingin dicapai dalam organisasi atau 5. 
komunitas di lingkungan Anda. Pikirkan secara positif keberhasilan Anda. Jangan 
khawatir harapan itu tidak tercapai. Yakinkan dalam diri Anda bahwa apa yang 
Anda bayangkan menjadi bagian penting yang akan mewarnai kualitas dan 
perjalanan hidup Anda.

Pikirkan kembali tahun-tahun yang Anda habiskan untuk melakukan perubahan 6. 
terhadap diri Anda dan orang lain yang dipimpin. Nilai-nilai dan pengalaman 
apa yang konsisten mendasari kesuksesan Anda.

Bayangkan seolah-olah Anda berbicara dengan orang lain—masyarakat dengan 7. 
penuh percaya diri dan sampaikan kepada mereka bahwa kita akan membangun 
sebuah organisasi—komunitas yang aman, damai, sukses dan penuh dengan 
kebersamaan.

Akhirilah dengan membayangkan keberhasilan atau kesuksesan dari rencana 8. 
masa depan Anda, kemudian bukalah mata secara perlahan dan tetap relaks. 

Diskusi

Galilah hikmah dari permainan tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan 
berikut:

Apa yang Anda rasakan setelah melakukan kegiatan relaksasi tersebut?•	

Kondisi yang bagaimana yang Anda rasakan ketika membayangkan keadaan yang •	
mendorong pikiran positif untuk mewujudkannya?

Bagaimana Anda mengungkapkan harapan dan keyakinannya dengan cara yang •	
tepat sebagai komitmen untuk mewujudkannya?

Kesulitan atau hambatan apa saja yang Anda hadapi dalam proses tersebut? •	

Pelajaran apa yang dapat ditarik dari permainan tersebut?•	
 

Variasi

Relaksasi merupakan bagian tambahan disela-sela pelatihan yang padat untuk 
memberikan penyegaran sekaligus pembelajaran dalam mendorong motivasi, 
melatih kemampuan berfikir dan penilaian diri. Kegiatan ini dapat dilakukan di 
dalam ruang atau mencari situasi luar ruangan yang lebih tenang, sejuk dan 
menyenangkan. 



penyusunan
renstra SKPD

seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan171

Kunci

Dalam keadaan relaksasi, seluruh tubuh dalam keadaan homeostatis atau seimbang, 
dalam keadaan tenang tapi tidak tertidur, dan seluruh otot-otot dalam keadaan 
rileks dengan posisi tubuh yang nyaman. Relaksasi bermanfaat untuk membantu 
seseorang dalam situasi relaks, dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan 
tegang, perasaan relaks, menenangkan pikiran dan mengendurkan otot utama 
seperti tangan, muka, dan leher, dada, bahu, punggung, perut, dan kaki. Pikiran perlu 
dilatih agar dapat mencapai ketenangan. Sarana yang digunakan adalah indera mata. 
Pada saat duduk posisi santai, pandang/fokus pada satu titik terus-menerus. Terasa 
kelopak mata semakin santai, mulai berkedip, dan biarkan kedua mata terpejam. 
Nikmati santainya jiwa dan raga. Setelah mencapai kondisi rileks yang dalam, lakukan 
swasugesti (subconcous reprogramming) atau dalam bahasa sederhana masukkan 
niat atau program positif. Beberapa yang diingat dalam menanamkan program positif 
seperti:

Selalu menggunakan kata-kata positif. Contohnya, kalau ingin sehat katakan •	
“sehat” bukan “tidak sakit”

Programkan mulat saat ini dan seterusnya.•	

Lakukan secara persisten.•	
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Konsep Visi dan Misi SKPD

Visi (Vision)

Wibisono (2006:43) menjelaskan visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan 
cita-cita atau impian sebuah organisasi yang hendak dicapai di masa depan. Visi 
merupakan pernyataan apa yang ingin dicapai ‘want to be’ dari organisasi. Visi juga 
merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi untuk menjamin kelestarian dan 
kesuksesan dalam jangka panjang. Dalam visi suatu organisasi terdapat juga nilai-
nilai, aspirasi dan kebutuhan organisasi di masa depan seperti yang diungkapkan 
oleh Kotler dalam Nawawi (2000:122), visi merupakan pernyataan tentang tujuan 
organisasi yang diekspresikan berupa produk atau hasil dan pelayanan yang 
ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditangani, kelompok masyarakat yang dilayani, 
nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan.  Visi bagi organisasi 
dapat digunakan sebagai: (a) Penyatuan tujuan, arah dan sasaran organisasi; (b) dasar 
untuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya serta pengendaliannya; (c) Pembentuk 
dan pembangun budaya organisasi (corporate culture).

Karekteristik visi diantaranya:

Imagible1.  (dapat di bayangkan).

Desirable2.  (menarik).

Feasible3.  (realities dan dapat dicapai).

Focused4.  (jelas).

Flexible5.  (aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan).

Communicable6.  (mudah dipahami).

Misi (Mision)

Misi (mission) menjelaskan tentang “apa sebabnya kita ada” (why we exist or what 
we believe we can do). Menurut Prasetyo dan Benedicta (2004:8). Drucker (2000:87) 
menguraikan bahwa misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. 
Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat unit bisnis menentukan batas dan 
maksud aktivitas bisnis perusahaan. Jadi perumusan misi merupakan realisasi yang 
akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas 
yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggannya (Prasetyo dan 
Benedicta, 2004:8). Pernyataan misi harus mampu menentukan kebutuhan apa yang 
dipuasi oleh perusahaan, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dimana mereka 
berada dan bagaimana pemuasan tersebut dilakukan.

Bahan Bacaan

7.1
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Wheelen dalam Wibisono (2006: 46-47) menjelaskan misi sebagai rangkaian 
kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa 
yang disediakan oleh organisasi kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. 
Pernyataan misi merupakan sebuah kompas yang  membantu untuk menemukan arah 
dan menunjukkan jalan yang tepat dalam lingkungan bisnis saat ini. 

Tujuan dari pernyataan misi untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder, di 
dalam maupun luar organisasi, tentang alasan pendirian organisasi dan ke arah mana 
organisasi akan menuju. Oleh karena itu, rangkaian kalimat dalam misi sebaiknya 
dinyatakan dalam satu bahasa dan komitmen yang dapat dimengerti dan dirasakan 
relevansinya oleh semua pihak yang terkait.

Langkah penyusunan misi yang umum dilakukan oleh organisasi dengan mengikuti 
tahapan sebagai berikut:

Proses  1. brainstorming dengan mensejajarkan beberapa kata yang menggambarkan 
organisasi.

Penyusunan prioritas dan memfokuskan pada kata-kata yang paling penting.2. 

Mengkombinasikan kata-kata yang telah dipilih menjadi kalimat atau paragraf 3. 
yang menggambarkan misi organisasi.

Mengedit kata-kata sampai terdengar benar atau sampai setiap orang kelelahan 4. 
untuk adu argumentasi berkaitan dengan kata atau fase favorit mereka.

Dalam menjamin agar misi yang telah dicanangkan merupakan sebuah misi yang 
bagus dan dapat dipahami oleh anggota organisasi, misi tersebut harus di uji dengan 
menilai hal-hal berikut:

Cukup luas untuk dapat diterapkan selama beberapa tahun sejak saat 1. 
ditetapkan.

Cukup spesifik untuk mengkomunikasikan arah.2. 

Fokus pada3.  kompetensi atau kemampuan yang dimiliki perusahaan.

Bebas dari jargon dan kata/ungkapan yang tidak bermakna.4. 

Visi dan Misi SKPD

Visi memberikan gambaran secara konsistensi tentang kinerja SKPD selama 5 (lima) 
tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi 
suatu organisasi pelayanan publik. Adapun dalam penentuan visi SKPD, perlu untuk 
mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut:

a. Visi harus dapat memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja 
dan peranan organisasi SKPD.
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b. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin 
diwujudkan oleh organisasi SKPD.

c. Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami. 

d. Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat.

e. Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian. 

f. Visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin 
terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel.

g. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh 
SKPD pada akhir periode perencanaan.

Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya sistematis yang akan dilaksanakan 
untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan misi SKPD yang baik membantu lebih jelas 
penggambaran visi SKPD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya apa yang 
harus dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, 
rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran 
yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai 
visi SKPD. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan 
dalam rangka mencapai perwujudan visi SKPD. Oleh karena itu, pernyataan misi 
sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami 
tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Kriteria suatu rumusan misi:

a. Menunjukkan dengan jelas upaya yang akan dilakukan SKPD dalam rangka 
mewujudkan visi organisasinya.

b. Memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah.

c. Menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah dipahami.

Misi juga menyangkut komitmen pemangku kepentingan utama atau apa yang ingin 
diwujudkan oleh visi, maka pengembangan misi harus dijabarkan terlebih dahulu 
kepada stakeholder utama pembangunan, dalam hal ini masyarakat daerah (secara 
keseluruhan), SKPD (pelaku organisasi), pelaku ekonomi di daerah, dan stakeholder 
pembangunan daerah lainnya. 

Perumusan Visi dan Misi terhadap dan Strategi Organisasi

Setelah visi dan misi dirumuskan oleh segenap pemangku kepentingan SKPD, maka 
seluruh strategi SKPD harus mengacu pada visi dan misi tersebut dan tidak boleh 
dibalik, strategi dulu yang disusun duluan baru visi dan misi belakangan. Sebab, hal 
ini dikhawatirkan strategi yang diambil tidak akan efektif karena komitmen dan arah 
tujuan seluruh orang dalam organisasi berbeda pandangan dan terkotak-kotak dalam 
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functional structure. Dalam mengkomunikasikan visi dan misi peran kepemimpinan 
(leadership) sangat menentukan. Menurut Davidson (1995:75), peran kepemimpinan 
organisasi dalam mengkomunikasikan visi dan misi dapat dilakukan meliputi:

Education1.  (menumbuhkan pemahaman terhadap visi).

Authentication2.  (menumbuhkan keyakinan kepada semua pihak bahwa “kata 
sesuai dengan perbuatan”).

Motivation3.  (menumbuhkan kemauan atau dorongan dalam diri untuk berperilaku 
sesuai dengan tujuan organisasi).

Davidson (1995:76) menambahkan ada tujuh elemen kunci yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan efektifitas komunikasi visi (effective communication of vision) 
antara lain:

Simplicity1.  (visi sebaiknya dituliskan secara sederhana sehingga mudah 
dikomunikasikan kepada semua orang baik secara internal maupun eksternal 
perusahaan)

Metaphor, analogy and example 2. (visi dapat secara sederhana dituliskan melalui 
kata-kata yang bersifat kiasan, analogi dan contoh agar visi dapat lebih mudah 
dikomunikasikan).

Multiple forum3.  (mengkomunikasikan visi dapat dilakukan dengan berbagai cara 
antara lain dapat melalui rapat besar, memo, surat kabar, poster dan pembicaraan 
informal lainnya).

Repetition4.  (visi akan dapat meresap dan dipahami secara mendalam biasanya 
setelah para pegawai mendengar visi tersebut berkali-kali).

Leadership by example5.  (mengkomunikasikan visi akan lebih efektif, jika dilakukan 
dengan adanya kesamaan antara perkataan dan perilaku atasan).

Explanation of seeming inconsistencies6.  (jika ternyata terdapat inkonsistensi seperti 
pada butir 5, maka manajemen harus segera memberikan penjelasan kepada 
seluruh pegawai secara sederhana dan jujur untuk menghindari berkurangnya 
kepercayaan pegawai pada manajemen).

Give and take 7. (mengkomunikasikan visi akan lebih efektif apabila penyampaiannya 
dilakukan dua arah).

Beberapa aspek di atas memberikan panduan bagi SKPD untuk menjabarkan visi dan 
misi dalam bentuk strategi sebagai cara yang ditempuh oleh segenap pemangku 
kepentingan agar apa yang dicita-citakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. 
Visi dan misi menjadi acuan dalam menentukan tindakan dan kerja SKPD ke depan 
dalam rangka meningkat kualitas dan jangkauan pelayanan terhadap masyarakat. 
Strategi perlu dijabarkan secara jelas oleh SKPD agar dapat ditentukan arah, kebijakan 
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dan program/kegiatan secara berkesinambungan dengan mendorong semua pihak 
untuk berkontribusi secara positif. 

Contoh Pernyataan Visi dan Misi

Berikut disajikan beberapa contoh pernyataan visi dan misi yang dirangkum dari 
beberapa lembaga pemerintah seperti kementerian dan SKPD.

VISI 

Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan 
Indonesia Cerdas Komprehensif.

MISI

Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan. Sebagai upaya menyediakan 1. 
sarana-prasarana dan infra struktur satuan pendidikan (sekolah) dan penunjang 
lainnya.

Memperluas keterjangkauan  layanan pendidikan. Mengupayakan kebutuhan biaya 2. 
pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat.

Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidika. Sebagai 3. 
upaya mencapai kualitas pendidikan yang berstandar nasional dalam rangka 
meningkatkan mutu dan daya saing bangsa.

Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan. Tanpa 4. 
membedakan layanan pendidikan antarwilayah, suku, agama, status sosial, negeri 
dan swasta, serta gender.

Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan. Adanya jaminan bagi lulusan 5. 
sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau mendapatkan 
lapangan kerja sesuai kompetensi.

(Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI)

VISI 

”Mewujudkan Masyarakat Gorontalo yang mandiri untuk hidup sehat guna mendukung 
terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas bersandar pada moralitas agama 
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

MISI

Peningkatan kualitas sumber 1. daya manusia pelaksana pembangunan kesehatan 

Menggerakkan dan memberdayakan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 2. 

Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan 3. 
terjangkau terutama bagi masyarakat miskin 
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Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat serta 4. 
lingkungan

(Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo)

VISI

Terwujudnya Kabupaten Bogor Sebagai Destinasi Pariwisata Yang Berdaya Saing Dan 
Berkelanjutan

MISI

Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah1. 

Pengembangan produk pariwisata2. 

Peningkatan pemasaran pariwisata3. 

(Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor)

Internet:

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/10/definisi-visi-misi-dan-strategi-dan.html

http://pascasarjanasbw.wordpress.com/2008/11/25/pengertian-visi-dan-misi/
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Perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD merupakan penegasan lebih lanjut dari 
penetapan visi dan misi SKPD, dimana hasil identifikasi dan analisis permasalahan yang dihadapi SKPD 
menjadi bahan pertimbangan dalam memformulasikannya. Penetapan tujuan dan sasaran pelayanan 

SKPD memberikan kerangka kerja bagi pemangku kepentingan untuk menentukan secara spesifik proses dari 
penerjemahan peran dan fungsi organisasi dan bentuk pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, tujuan 
dan sasaran penting untuk menentukan fokus dan kinerja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan 
strategis SKPD disusun untuk menjelaskan perubahan yang diharapkan dapat dicapai melalui serangkaian 
tindakan atau program yang akan dirancang. Sedangkan sasaran SKPD merupakan subjek dan objek 
perubahan yang akan diintervensi melalui berbagai tindakan sesuai dengan masalah dan kebutuhan yang 
dihadapi. Sasaran lebih difokuskan pada pelaku dan pemanfaat sebagai pengaruh dari pelayanan SKPD. 

Penetapan tujuan. sasaran dan strategi jangka menengah SKPD merupakan tahapan penting untuk 
memformulasikan bentuk dan kerangka intervensi yang diperlukan berdasarkan kebutuhan dan masalah yang 
dihadapi. Setiap tujuan dan strategi yang ditetapkan akan menentukan bentuk dan pola program yang akan 
dikembangkan dalam rangka pencapaian visi dan misi SKPD. Banyak hal perlu dipertimbangkan agar tujuan dan 
sasaran yang disusun sesuai dan selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kegiatan ini sangat penting 
bagi perencana untuk mengenal gambaran menyeluruh tentang pola perubahan dan capaian kinerja yang akan 
dijadikan panduan kerja bagi seluruh stakeholders. Pernyataan tujuan harus dilengkapi dengan sasaran strategis 
sebagai ukuran kinerjanya. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja, sehingga menjadi ukuran keberhasilan 
dari pencapaian visi dan misi SKPD.

Penetapan tujuan dan sasaran membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dari perencana 
terutama dalam menselaraskan dengan visi, misi, kebutuhan serta karakteristik bidang pelayanan yang menjadi 



penyusunan
renstra SKPD

seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan179

tupoksi SKPD. Oleh karena itu, topik pembahasan diarahkan dalam rangka memberikan pengalaman kepada 
peserta memahami konsep tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD serta memfasilitasi proses 
perumusannya sesuai dengan kaidah dan kinerja bidang pengembangan yang diharapkan.  

Tujuan

Peserta memahami konsep dasar perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah •	
SKPD.

Peserta memahami tahapan perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah •	
SKPD.

Peserta mampu merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD.•	

 Pokok Bahasan

Konsep dasar perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD.•	

Tahapan perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD.•	

Prakte•	 k perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD.

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 2 X 40 menit. 

 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya:

Analisis tujuan.•	

Curah gagasan.•	

Diskusi dan kerja kelompok.•	
 

Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 8.1 - 10.•	

Lembar Kerja 8.1: Merumuskan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pelayanan SKPD•	

Bahan Bacaan 8.1: Tujuan dan sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD.•	
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Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Konsep Dasar Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan pada sesi sebelumnya. 

Kegiatan pembelajaran ini menghadirkan nara sumber atau tenaga ahli untuk memberikan 2. 
materi tentang perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD dalam kerangka 
penyusunan Renstra SKPD. Kegiatan diskusi dipandu oleh moderator.

Berikan kesempatan kepada nara sumber untuk memberikan paparan selama 30 menit. 3. 

Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab dan 4. 
diskusi tentang topik yang disampaikan nara sumber. Proses tanya jawab dipandu oleh 
moderator. Jika, tersedia waktu cukup, tanya jawab dapat dilakukan dalam beberapa termin.

Dalam proses pembahasan diarahkan dengan beberapa pertanyaan berikut:5. 

Apa yang Anda pahami tentang tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD?•	

Mengapa SKPD perlu memiliki tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah dalam •	
rencana strategisnya?

Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan tujuan dan sasaran •	
pelayanan jangka menengah SKPD?

Siapa saja yang berperan dalam merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka •	
menengah SKPD?

Catatlah hal-hal penting dari hasil pemaparan dan tanya jawab yang telah dilakukan. 6. 
Kemudian, buatlah resume atau kesimpulan hasil pembahasan.

Variasi:

Proses pembelajaran dapat menerapkan metode alternatif dalam pembahasan tujuan dan sasaran 
pelayanan jangka menengah SKPD, dimana siswa  diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara atau 
nara sumber, khususnya yang memiliki pengalaman sebagai perencana program dalam merumuskan 
tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah di unit kerjanya untuk mengungkapkan ide, gagasan 
dan pendapatnya yang disampaikan secara langsung dalam pleno.
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Kegiatan 2: Tahapan dalam Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah 
SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan pada kegiatan  sebelumnya.

Lakukan curah pendapat berdasarkan pengalaman peserta dalam proses atau tahapan dalam 2. 
perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD. Buatlah catatan tentang 
pokok-pokok pikiran yang dianggap penting dari pandangan peserta. 

Berdasarkan resume dari pandangan peserta selanjutnya, mintalah peserta untuk membentuk 3. 
kelompok dengan anggota 4-5 orang. Bagilah peserta dengan bahan bacaan yang telah 
disediakan. Berikan kesempatan kepada kelompok untuk mempelajarinya. 

Masing-masing kelompok diminta untuk mengkaji lebih dalam tentang tahapan perumusan 4. 
tujuan dan sasaran pelayanan SKPD. Sebagai panduan ajukan beberapa pertanyaan pemicu 
sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang tahapan dalam perumusan tujuan dan sasaran pelayanan •	
jangka menengah SKPD?

Hasil yang diharapkan dari proses tersebut? •	

Informasi pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk membantu melakukan perumusan •	
tujuan dan sasaranjangka menengah SKPD?

Hal-hal pokok apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan tujuan dan sasaran •	
pelayanan jangka menengah SKPD dikaitkan dengan tupoksi SKPD?

Jawaban terkait pertanyaan di atas yang dirumuskan dalam bentuk catatan penting yang 5. 
akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian sajikan dalam tabel sebagai 
berikut:

Tabel: Tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD

Tahapan Perumusan 
Tujuan, Sasaran Pelayanan 

SKPD
Hasil

Informasi dan 
Data

Urgensi dan 
Pertimbangan

Catatan

Catatan: Tabel ini sebagai acuan umum saja, masing-masing kelompok dapat memodifikasi sesuai kebutuhan dengan menambah 
penjelasan atau aspek kajian.

Hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dalam pleno.6. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengkritisi dan memberikan masukan 7. 
terhadap paparan yang disampaikan. 

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.8. 
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Kegiatan 3: Praktek Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan serta hasil kerja kelompok pada kegiatan sebelumnya. 

Lakukan penjelasan singkat tentang langkah-langkah perumusan tujuan dan sasaran 2. 
pelayanan jangka menengah SKPD. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan 
meminta klarifikasi tentang hal-hal yanitug membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Berikan arahan dan panduan dalam melakukan proses kerja kelompok. Sebagai panduan 3. 
kerja gunakan lembar kerja kelompok yang telah disediakan (lihat lembar kerja 8.1). 

Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil-nya dalam pleno. 4. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat, mengkritisi dan 5. 
mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.6. 

Catatan Penting

Tujuan dan sasaran jangka menengah diidentifikasi melalui proses FGD atau teknik lain yang 
secara efektif dapat menghasilkan rumusan tentang bagaimana perubahan perilaku, sasaran dan 
kinerja SKPD dalam 5 (lima) tahun ke depan. Masing-masing anggota tim perumus perlu diberi 
waktu yang cukup untuk memaparkan gambaran masing-masing tentang rumusan tujuan 
dan sasaran jangka menengah berdasarkan kajian terhadap visi dan misi SKPD. Dalam praktek 
perumusan tujuan dan strategi, fasilitator dapat mengarahkan proses belajarnya dengan menggali 
informasi dan dokumen kelembagaan masing-masing (SKPD) termasuk profil pelayanannya 
untuk mengenal lebih dalam permasalahan, kemudian membahasnya melalui diskusi terfokus 
agar peserta dapat menghayati bagaimana pola pengelolaan forum pembahasan dan situasi 
perdebatan yang terjadi.
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)

Merumuskan Tujuan dan Sasaran 
Pelayanan Jangka Menengah SKPD

KELOMPOK   : …………………………………………………    
             Ketua Kelompok   : …………………………………………………

Anggota                 : …………………………………………………
     : …………………………………………………
     : …………………………………………………
     : …………………………………………………

Pokok Bahasan    : Merumuskan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD1. 
Merumuskan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah 2. 
SKPD

Sumber Belajar   : Hasil Analisis Profil Pelayanan SKPD (terkait potensi dan 1. 
Permasalahan).
Rumusan Visi dan Misi SKPD2. 

Bahan dan Alat    : 1.  Kertas Plano, Flipt Chart, Alat Tulis, Spidol Warna
2.  Laptop dan Infocus

Waktu                    : 2 x 40 menit

Petunjuk Umum

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD perlu 
dipertimbangkan informasi penting berkaitan dengan hasil kajian terhadap profil 
pelayanan, visi dan misi SKPD yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. 
Kajian ini dapat memberikan acuan untuk menentukan tujuan dan sasaran SKPD 
dalam melaksanakan tupoksinya sesuai dengan visi dan misi yang hendak dicapai. 
Penentuan tujuan dan sasaran harus sesuai dengan kondisi nyata pelayanan, visi dan 
misi SKPD, sehingga memudahkan dalam menentukan bentuk dan pola intervensi 
termasuk program kerja yang akan dibangun oleh SKPD dalam 5 (lima) tahun ke 
depan. Perumusan tujuan dan sasaran pelayanan dalam jangka menengah menjadi 
bagian penting dari proses penyusunan Renstra SKPD, dimana SKPD bersama 
pemangku kepentingan lain dapat menentukan secara spesifik perubahan dan 
sasaran pemanfaat langsung dari pelayanan yang diberikan.

Lembar Kerja

7.1
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Langkah 1 : Merumuskan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah 
SKPD

Setelah merumuskan visi dan misi, selanjutnya dirumuskan tujuan pelayanan 1. 
jangka menengah SKPD dengan mempertimbangkan hasil kajian terhadap 
potensi, permasalahan, serat visi dan misi SKPD yang telah ditetapkan. Dalam 
tahapan ini SKPD melakukan review terhadap keseluruhan kondisi pelayanan 
dan keberhasilan yang telah dicapai, kemudian menentukan perubahan positif 
dan kinerja sasaran ke depan yang ingin dicapai.

Mereview pernyataan visi dan misi SKPD dengan mengidentifikasi hal-hal pokok 2. 
yang perlu diterjemahkan secara spesifik dan terukur.

Mereview pernyataan tujuan pembangunan jangka menengah dalam rancangan 3. 
awal RPJMD untuk dikaitkan dengan tugas dan fungsi SKPD.

Mereview hasil perumusan isu-isu strategis SKPD.4. 

Berdasarkan hasil review, rumuskanlah pernyataan tujuan dengan cara 5. 
mendeskripsikan secara operasional setiap pernyataan misi dalam satu atau 
beberapa tujuan yang menggambarkan kondisi, keadaan dan perilaku yang 
sesuai agar pernyataan misi dapat tercapai dengan kriteria penyusunan tujuan 
sebagai berikut:

a. Dijabarkan lebih operasional dari masing-masing misi SKPD yang telah 
ditetapkan (setiap misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan).

b. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.

c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Hasilnya dirangkum dalam tabel sebagai berikut:6. 

Tabel: Kajian Misi, Tujuan RPJMD dan Isu                                                                            
Strategis Daerah dalam Perumusan Tujuan SKPD

Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengkaji kembali hasil rumusan 7. 
tujuan dan mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Pernyataan Misi Pernyataan Tujuan 
dalam RPJMD

Isu Strategis 
Daerah

Resume Pokok-
Pokok Gagasan

Pernyataan Tujuan 
Pelayanan SKPD
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Langkah 2 : Merumuskan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah 
SKPD

Berdasarkan hasil perumusan tujuan pelayanan SKPD, selanjutnya dirumuskan 1. 
sasaran pelayanan jangka menengah SKPD. Sasaran merupakan hasil yang 
diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah 
dicapai, rasional, agar dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke 
depan. 

Mereview pernyataan tujuan pelayanan jangka menengah yang telah 2. 
dirumuskan.

Mereview program prioritas beserta target indikator kinerja dari Rancangan Awal 3. 
RPJMD yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan.4. 

Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, 5. 
sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Merumuskan pernyataan sasaran pelayanan SKPD dengan mendeskripsikan 6. 
setiap pernyataan misi dalam satu atau beberapa tujuan yang menggambarkan 
kondisi atau keadaan yang harus ada supaya pernyataan misi dapat tercapai. 
Dengan kriteria penyusunan sasaran pelayanan sebagai berikut:

a. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah 
kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang 
layanan SKPD.

b. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.
c. Kelompok sasaran yang dilayani.
d. Profil pelayanan terkait indikator kinerja.
e. Isu-isu strategis SKPD yang sesuai dengan bidang layanan SKPD.
f. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan.
g. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran.
h. Menggunakan ciri indikator sasaran; Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur), 

yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur; Achievable (dapat 
dicapai) Relevant (kesesuaian), yakni mencerminkan keterkaitan antara target 
sasaran dengan tujuan; Time Bound (batas waktu) dan continously improve 
(perbaikan berkelanjutan).
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Hasil dari beberapa kegiatan diatas, kemudian dirangkum dalam tabel sebagai 7. 
berikut:

Tabel: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD 

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan dan misi 8. 
serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan.

Keterangan:

Kolom (1)           : Cukup jelas

Kolom (2)           : Tuliskan uraian tujuan 

Kolom (3)           : Tuliskan uraian sasaran untuk setiap tujuan.Tujuan dapat dijabarkan dalam 
satu sasaran atau lebih

Kolom (4)           : Tuliskan indikator kinerja setiap sasaran

Kolom (5) - (9)   :      Tuliskan target kinerja sasaran yang harus dicapai pada tahun ke-1 sampai 
dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD
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Tujuan dan Sasaran Pelayanan SKPD

Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan SKPD merupakan cara untuk 
memformulasikan bentuk dan kerangka intervensi yang dibutuhkan 
berdasarkan tugas dan fungsi SKPD serta kebutuhan dan masalah yang 

dihadapi. Kegiatan ini sangat penting bagi perencana untuk mengenal gambaran 
menyeluruh tentang kebijakan dan program yang akan dijadikan panduan kerja bagi 
SKPD dan seluruh stakeholders. Memformulasikan sebuah rencana pembangunan 
merupakan pekerjaan yang tidak mudah, rumit, membutuhkan keterampilan, 
memakan waktu, biaya dan tenaga. Oleh karena itu, rencana pembangunan 
hendaknya dibuat untuk jangka waktu yang cukup (menengah dan panjang) minimal 
5 (lima) tahun. Proyeksi program yang hanya bersifat jangka pendek (1 atau 2 tahun) 
disarankan menggunakan metode yang sederhana dengan berpedoman pada 
hasil perencanaan jangka panjang (RPJPD atau RPJMD). Karena formulasi program 
mempertimbangkan orientasi jangka panjang, kemampuan pembiayaan, tenaga 
dan kerumitan yang dihadapi, maka perencanaan yang dibuat hendaknya menjadi 
kebijakan resmi pemerintah daerah.

Salah satu metode perencanaan yang digunakan untuk mendesain suatu program 
pembangunan ialah Zielorientierte Projekt Plannung atau ZOPP. Secara harfiah ZOPP 
diartikan sebagai metode perencanaan pembangunan yang berorientasi pada tujuan. 
Pada awalnya, metode ini dikembangkan dari konsep Management by Objectives (MBO) 
dan pendekatan Kerangka Kerja Logis (Logical Framework Approach/LFA). Metode 
ini pertama kali diterapkan di Jerman untuk perencanaan proyek. Salah satu prinsip 
dasar ZOPP adalah tuntutan untuk mengedepankan pertemuan kelompok melalui 
musyawarah dalam proses perencanaan pembangunan. Menurut Frank Little (1995) 
dalam metode ZOPP terdapat satu keterampilan sosial dan teknik pertemuan yang perlu 
dikuasai oleh orang-orang yang terlibat terutama dalam memimpin diskusi perencanaan 
pembangunan (moderator). 

Ciri khas ini yang menjadikan ZOPP populer untuk mendukung proses perencanaan 
partisipatif dengan melibatkan kelomok sasaran atau masyarakat sebagai penerima 
manfaat dari program yang akan digulirkan. Model ini secara kultural sangat sesuai dan 
cocok dengan kondisi masyarakat perdesaan di Indonesia. Pada bagian ini akan dibahas 
bagaimana merumuskan tujuan dan sasaran program melalui metode ZOPP dan 
pendekatan kerangka kerja logis.

Metode ZOPP

Metode perencanaan yang berorientasi pada tujuan, atau dikenal dengan istilah 
ZOPP pada mulanya dikembangkan oleh Jawatan Penerbangan Angkasa Luar (NASA) 
sekitar tahun 60-an. NASA mulai menetapkan tujuannya untuk menerbangkan 
astronot Amerika ke bulan. Cara yang unik untuk menangani proyek tersebut menarik 

Bahan Bacaan

8.1
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perhatian para ahli dan perencana lainnya, termasuk untuk pengembangan proyek 
selain angkasa luar. Pada awalnya metode tersebut dinamakan metode perencanaan 
proyek yang berorientasi pada tujuan (Goal Oriented Project Planning-GOPP). Metode 
ini berkembang cukup luas dan digunakan oleh para perencana proyek untuk 
kerjasama Pemerintah German Barat yang ditangani oleh GTZ. Oleh pemerintah 
Jerman Barat, metode perencanaan ini disebut dengan ZOPP atau OOPP (Objective 
Oriented Project Planning). Semua proyek Pemerintah German Barat yang ditangani 
GTZ diharuskan menggunakan metode ZOPP sebagai pendekatan dalam melakukan 
perencanaan. 

Di Indonesia metode ini secara resmi diperkenalkan oleh GTZ pada tahun 1983, 
dan diterapkan pada keseluruhan fase-fase dalam perencanaan pembangunan daerah. 
Pada tahun 1988, ZOPP diterapkan untuk berbagai pendidikan dan pelatihan program 
perencanaan pembangunan wilayah (Planning on Regional Development Program/PRDP). 
Program ini mendapat dukungan dari pemerintah federal Jerman melalui Deuchstiftung 
Eintwitcklung Internationale (DSE).

Prinsip-prinsip 

Pada dasarnya ZOPP diadopsi dari berbagai teknik yang terlebih dahulu muncul 
salah satunya metode penilaian cepat (rapid assessment). Jochen Lochmeier (1995) 
mengemukakan ciri-ciri utama pendekatan metode ZOPP diantaranya:

Dikembangkan berdasarkan konsep 1. Management by Objectives (MBO).

Memadukan pendekatan 2. Logical Framework Analysis (LFA) dalam proses 
analisisnya.

Terdiri dari unsur tambahan seperti analisis partisipatif, analisis masalah, analisis 3. 
tujuan, analisis alternatif dan menggabungkannya dengan teknik visualisasi atau 
dokumentasi.

Mengklarifikasi perbedaan peran dan fungsi dari masing-masing 4. stakeholders 
berdasar-kan kapasitas dan kompetensi aktual.

Memformulasikan suatu strategi berdasarkan hasil analisis yang mendalam dan 5. 
menghubungkan antara kebutuhan dengan kelompok sasaran potensial.

Memberikan panduan yang jelas dalam mengelola proses perubahan melalui 6. 
fase-fase proyek (project cycle).

Digunakan secara fleksibel, aktual dan disesuaikan dengan kebutuhan 7. 
administratif penggunanya.

Terbuka untuk metode tambahan yang mungkin diperlukan, seperti 8. Cost Benefit 
Analysis (CBA), Participatory Rural Appraisal (PRA) dan sebagainya.
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Inti dari metode ZOPP ialah Matrik Perencanaan Program (MPP) yang menjelaskan 
tentang hal-hal sebagai berikut:

Mengapa: program perlu dirancang.

Apa: harapan yang ingin dihasilkan oleh program tersebut.

Bagaimana:  (a) program akan bekerja untuk mencapai hasil yang  diharapkan; dan

  (b) keberhasilan program dapat dinilai secara objektif.

Yang mana: faktor-faktor lingkungan yang perlu di kelola untuk 
keberhasilan program

Dari mana: Data dan informasi yang diperoleh untuk menghasilkan program secara 
objektif.

Manfaat

ZOPP merupakan salah satu metode perencanaan praktis dan realistis karena 
dilakukan melalui analisis partisipatif serta terbuka melibatkan berbagai stakeholders. 
Oleh karena itu, metode ini mendorong team work dalam perencanaan program 
melalui teknik fasilitasi dan komunikasi visual untuk membantu meningkatkan 
kerjasama antar stakeholders. ZOPP memiliki beberapa manfaat sebagai berikut;

Membantu dalam melihat masalah dan tujuan dengan jelas, sehingga 1. 
memudahkan untuk menentukan alternatif strategi dan prioritas program.

Mengharmonisasikan harapan dan pandangan yang berbeda, sehingga 2. 
membutuhkan konsensus dari semua pihak yang terlibat.

Mendorong kerjasama tim dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat 3. 
dalam proses perencanaan pembangunan.

Mendorong hasil perencanaan dengan tingkat objektivitas tinggi karena dilakukan 4. 
secara partisipatif dengan memanfaatkan keahlian dan pengalaman dari semua 
pihak serta analisis terhadap lingkungan melalui penelitian langsung.

Kelebihan dan Kelemahan 

Sebagai suatu metode perencanaan partisipatif, ZOPP bukanlah segala-galanya 
untuk bisa menghasilkan suatu perencanaan dengan kualitas atau mutu yang paling 
baik. Ada juga kelemahan yang terdapat dalam metode ZOPP, disamping beberapa 
kekuatan yang juga sudah disinggung sebelumnya. Oleh karena itu, sebaiknya perlu 
ada keterpaduan dan kombinasi metodologi yang dipergunakan dalam menyusun 
suatu perencanaan agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
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Kelebihan dari metode ZOPP diantaranya: 

Meningkatkan partisipasi aktif peserta dalam perencanaan. 1. 

Mengatasi rasa malu peserta. Dalam hal ini peserta yang tidak berani bicara dapat 2. 
diakomodir melalui diskusi dan penggunaan kartu-kartu metaplan. 

Membantu menganalisis masalah secara mendalam dan mencari hubungan 3. 
sebab dan akibat. 

Membantu merumuskan rancangan program secara jelas dan sistematis, 4. 
mencakup tujuan, output dan aktivitas maupun input yang dibutuhkan. 

Bersifat terbuka terhadap kritik sehingga bisa mengakomodir kepentingan 5. 
berbagai pihak. 

Membantu merumuskan indikator keberhasilan program, sehingga 6. 
mempermudah dalam memantau dan mengevaluasi program. 

Membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perencanaan dan 7. 
pengelolaan program.

Dapat menghemat waktu, karena semua masalah ditulis dalam kartu, sehingga 8. 
tidak perlu menunggu setiap orang berbicara satu persatu. 

Semua tahapan dan hasil-hasil perencanaan tercatat secara jelas.9. 

Kelemahan dari metode ZOPP diantaranya: 

Penggunaan visualisasi (metaplan), seringkali kesulitan bagi peserta (anggota 1. 
tim) yang tidak bisa baca tulis secara keseluruhan. 

Mutu perencanaan ditentukan oleh peserta yang terlibat. Semakin baik anggota 2. 
tim, akan semakin baik mutu perencanaan. Sebaliknya semakin lemah kapasitas 
anggota tim, maka mutu perencanaan kurang baik. 

Cross cek3.  atau triangulasi kurang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena 
analisis masalah dirumuskan oleh tim saja. 

Memerlukan banyak biaya, karena banyak menggunakan alat-alat visualisasi, 4. 
antara lain kertas metaplan, isolasi, jarum pentul, dll. 

Memerlukan fasilitator yang handal, netral dan mampu mengakomodir adanya 5. 
perbedaan kepentingan diantara anggota tim perencana.

Analisis Tujuan

Analisis tujuan pelayanan SKPD merupakan suatu teknik untuk mengkaji tujuan 
pelayanan berdasarkan visi dan misi SKPD yang diharapkan dapat dicapai sebagai 
akibat dari pemecahan masalah yang telah dilakukan bersama dengan masyarakat. 
Hasil dari analisis tujuan dituangkan dalam bentuk pohon tujuan (objectives tree) 
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yang menjelaskan pernyataan positif sebagai kebalikan dari pernyataan yang tertera 
dalam pohon masalah. Pernyataan yang ada dalam pohon tujuan menggambarkan 
hal-hal yang ingin dicapai atau diperpaiki berdasarkan hasil identifikasi dalam pohon 
masalah (analisis masalah). Hasil analisis tujuan lebih mengarah pada tindakan yang 
perlu dilakukan dan hasil yang diperoleh. Manfaat analisis tujuan pelayanan SKPD 
diantaranya:

Memberikan kemungkinan bagi SKPD khusunya tim perencana bersama 1. 
masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengenal lebih dalam kegiatan utama 
yang akan diprioritas  untuk dilakukan dalam memecahkan masalah.

Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penentuan arah kebijakan SKPD 2. 
melalui penentuan program atau kegiatan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Membuka berbagai alternatif pemecahan masalah berdasarkan hasil identifikasi 3. 
masalah.

Melihat hubungan antara tindakan yang akan dilakukan dengan hasil yang akan 4. 
dicapai.

Melihat keterkaitan satu program atau kegiatan dengan program lainnya 5. 
termasuk hubungan sebab akibat.

Menentukan tujuan secara umum dari program pembangunan yang akan 6. 
dilaksanakan.

Langkah-langkah analisis tujuan pada prinsipnya tidak berbeda dengan proses 
Identifikasi dan analisis masalah. Analisis tujuan lebih mengarah pada formulasi 
pernyataan yang tertuang dari hasil analisis masalah dirubah dalam bentuk rumusan 
positif. Langkah-langkah analisis tujuan diantaranya:

Kaji ulang hasil analisis masalah (pohon masalah) kemudian ubahlah seluruh 1. 
pernyataan dalam bentuk positif.

Rumuskan semua pernyataan masalah menjadi hubungan antara tindakan 2. 
dengan hasil (sebab-akibat) yang bersifat positif. 

Periksa kembali semua tujuan dan hubungan antara tindakan dan hasil yang 3. 
telah disusun, jika ditemukan beberapa hubungan yang tidak logis dan saling 
bertentangan lakukan penyempurnaan.

Buatlah dalam bentuk pohon tujuan untuk membantu mempermudah 4. 
pemahaman secara logis.

Apabila dalam proses pembuatan analisis tujuan ditemukan struktur yang berbeda 
dengan analisis masalah, disarankan untuk ditinjau dan dikaji ulang untuk menemukan 
hubungan yang tidak logis. Mungkin saja kekurangan ditemukan dalam analisis 
masalah, maka perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil analisis tujuan atau 
sebaliknya dirubah sesuai dengan analisis masalah. Namun, pada beberapa kasus 
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ditemukan perbedaan struktur antara analisis masalah dengan analisis tujuan. Hal 
ini bisa terjadi, beberapa masalah muncul tetapi dapat diatasi dengan satu rumusan 
tujuan saja. Bila ini terjadi tidak perlu dilakukan perubahan pada hasil analisis masalah 
tetapi dapat dilanjutkan pada langkah berikutnya.

Gambar: Contoh Analisis Tujuan

Analisis Sasaran

Analisis sasaran merupakan suatu teknik untuk mengkaji sasaran yang menjadi fokus 
hasil dari pelayanan sebagai akibat dari penetapan tujuan dan penyelesaian masalah 
yang telah dilakukan SKPD dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil dari analisis 
sasaran dituangkan dalam bentuk kinerja dan capaian hasil (performance matrix) yang 
diharapkan dalam jangka waktu menengah. Pernyataan sasaran yang ditetapkam 
dalam kerangka program menggambarkan siapa pelaku yang terlibat dan dampak 
dari pelayanan SKPD. Hasil analisis sasaran lebih mengarah pada rencana dan capaian 
yang harus dicapai sesuai tujuan. Manfaat analisis sasaran, diantaranya;

Memberikan gambaran kepada tim perencana SKPD bersama pemangku 1. 
kepentingan lain untuk mengidentifikasi dan mengenal lebih dalam hasil atau 
target capaian yang akan diharapkan dari intervensi program terhadap masalah 
yang dihadapi.

Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penentuan arah kebijakan 2. 
melalui penentuan sasaran program yang sesuai tupoksi SKPD dan kebutuhan 
masyarakat.
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Menetapkan kelompok sasaran dan hasil yang diharapkan berdasarkan tujuan 3. 
yang telah ditetapkan.

Menjelaskan hubungan antara tindakan yang akan dilakukan dengan hasil yang 4. 
akan dicapai.

Melihat keterkaitan antara tujuan dan hasil yang diharapkan berdasarkan tugas 5. 
dan fungsi SKPD.

Menentukan sasaran secara umum dari program pembangunan dan pelayanan 6. 
SKPD yang akan dilaksanakan.

Langkah-langkah analisis sasaran pelayanan SKPD pada prinsipnya menindaklanjuti 
formulasi tujuan pelayanan dengan mengidentifikasi antara permasalahan dengan 
hasil akhir yang diharapkan. Analisis sasaran lebih mengarah pada formulasi 
pernyataan yang tertuang dari pernyataan tujuan dalam bentuk rumusan positif. 
Langkah-langkah analisis sasaran diantaranya;

Kaji ulang hasil analisis tujuan (1. objectives tree) kemudian ubahlah seluruh 
pernyataan dalam bentuk positif.

Identifikasikan semua rumusan tujuan dalam bentuk hasil atau sasaran kinerja 2. 
yang ingin dicapai. 

Periksa kembali semua tujuan dan hubungan antara tindakan dan hasil yang 3. 
telah disusun, jika ditemukan beberapa hubungan yang tidak logis dan saling 
bertentangan lakukan penyempurnaan.

Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan.4. 

Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, 5. 
sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan dan misi 6. 
serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan. Kemudian buatlah dalam 
bentuk matrik analisis sasaran untuk membantu mempermudah pemahaman 
secara logis.
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Setelah dilakukan proses perumusan tujuan, dan sasaran, langkah selanjutnya menetapkan strategi dan 
arah kebijakan pelayanan jangka menengah SKPD. Penetapan strategi dan arah kebijakan harus selaras 
dengan perencanaan daerah. Kegiatan ini merupakan penjabaran secara operasional bentuk dan pola 

dukungan yang bersifat strategis dan regulasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam perencanaan 
program. Disisi lain, agar terjadi kesinambungan dan keselarasan dari proses teknokratis yang dilakukan di 
tingkat SKPD dengan dokumen perencanaan yang lain (RPJMD) termasuk arah kebijakan yang mempengaruhi 
konsistensi pelaksanaan program.

Penetapan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD dilakukan dengan merumuskan cara untuk 
mencapai tujuan yang akan memberikan informasi dalam menentukan kebijakan strategis yang melandasi proses 
dan hasil perencanaan yang dilakukan. Dengan demikian, strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD merupakan 
penjelasan tentang pendekatan dan operasionalisasi untuk mencapai tujuan serta sasaran jangka menengah SKPD 
yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Awal RPJMD. 
Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan upaya yang dilakukan SKPD dalam mencapai tujuan 
dan sasaran jangka menengah, serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan 
fungsi SKPD. Dokumen RPJMD menjadi bahan pertimbangan dalam menentikan arah kebijakan daerah yang akan 
dilaksanakan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD menjadi 
dasar perumusan program dan kegiatan SKPD terkait dengan program prioritas yang telah dicanangkan dalam 
RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. 

Topik ini akan memberikan pengalaman belajar bagi peserta dalam memahami bagaimana proses perumusan 
strategi dan analisis arah kebijakan pelayanan jangka menengah SKPD. Tahapan ini menjadi salah satu rangkaian 
penting dari penyusunan Renstra SKPD dengan menselaraskan kebutuhan pelayanan dengan kebijakan daerah 
yang berpengaruh terhadap hasil dan capaian program. Penetapan startegi dan arah kebijakan pelayanan SKPD 
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membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, khusus karena menyangkut metode dan substansi kebijakan 
daerah yang perlu dipertimbang kan oleh SKPD dalam menentukan kerangka program ke depan.

Tujuan

Peserta memahami konsep dasar perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah •	
SKPD.

Peserta memahami tahapan perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.•	

Peserta mampu merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.•	

 Pokok Bahasan

Konsep dasar perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.•	

Tahapan perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.•	

Praktek perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.•	

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 2 X 40 menit. 
 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya;

Kerangka kerja logis•	

Analisis kebijakan.•	

Diskusi, kerja kelompok dan pemaparan.•	
 

Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 9.1 - 10.•	

Lembar Kerja 9.1: Merumuskan Strategi dan Kebijakan Jangka Menenengah SKPD.•	

Bahan Bacaan 9.1: Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah SKPD.•	
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Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Konsep Dasar Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan pada sesi sebelumnya. 

Kegiatan pembelajaran ini menghadirkan nara sumber atau tenaga ahli untuk memberikan 2. 
materi tentang perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD dalam kerangka 
penyusunan Renstra SKPD. Kegiatan diskusi dipandu oleh moderator.

Berikan kesempatan kepada nara sumber untuk memberikan paparan selama 30 menit. 3. 

Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab dan 4. 
diskusi tentang topik yang disampaikan nara sumber. Proses tanya jawab dipandu oleh 
moderator. Jika, tersedia waktu cukup, tanya jawab dapat dilakukan dalam beberapa termin.

Dalam proses pembahasan dipandu dengan beberapa pertanyaan, yaitu:5. 

Apa yang Anda pahami tentang strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD?•	

Mengapa SKPD perlu memiliki strategi dan kebijakan jangka menengah dalam rencana •	
strategisnya?

Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan strategi dan kebijakan •	
jangka menengah SKPD?

Siapa saja yang berperan dalam penentuan strategi dan kebijakan jangka menengah •	
SKPD?

Catatlah hal-hal penting dari hasil pemaparan dan tanya jawab yang telah dilakukan. 6. 
Kemudian buatlah resume atau kesimpulan hasil pembahasan.

Variasi:

Proses pembelajaran dapat menerapkan metode alternatif dalam pembahasan strategi dan kebijakan 
jangka menengah SKPD, dimana siswa diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara atau nara 
sumber khususnya yang memiliki pengalaman sebagai perencana program dalam merumuskan strategi 
dan kebijakan jangka menengah di unit kerjanya untuk mengungkapkan ide, gagasan dan pendapatnya 
yang disampaikan secara langsung dalam pleno. 

Kegiatan 2: Tahapan dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan pada kegiatan sebelum-nya.

Lakukan curah pendapat berdasarkan pengalaman peserta dalam proses atau tahapan 2. 
dalam perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Buatlah catatan tentang 
pokok-pokok pikiran yang dianggap penting dari pandangan peserta. 
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Berdasarkan resume dari pandangan peserta selanjutnya, mintalah peserta untuk membentuk 3. 
kelompok dengan anggota 4-5 orang. Bagilah peserta dengan bahan bacaan yang telah 
disediakan. Berikan kesempatan kepada kelompok untuk mempelajarinya. 

Masing-masing kelompok diminta untuk mengkaji lebih dalam tentang tahapan perumusan 4. 
tujuan, sasaran dan strategi pelayanan SKPD. Sebagai panduan ajukan beberapa pertanyaan 
pemicu sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang tahapan dalam penetapan strategi dan analisis kebijakan •	
jangka menengah SKPD?

Hasil yang diharapkan dari proses tersebut? •	

Informasi pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk membantu melakukan penetapan •	
strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD?

Hal-hal pokok apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan strategi dan kebijakan •	
jangka menengah SKPD dikaitkan dengan tupoksi SKPD?

Jawaban terkait pertanyaan di atas yang dirumuskan dalam bentuk catatan penting yang 5. 
akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian sajikan dalam tabel sebagai 
berikut:

Tabel: Tahapan Penentuan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah SKPD

Tahapan Strategi dan 
Kebijakan SKPD Hasil Informasi dan Data Urgensi dan 

Pertimbangan Catatan

Catatan: Tabel ini sebagai acuan umum saja, masing-masing kelompok dapat memodifikasi sesuai kebutuhan dengan menambah 
penjelasan atau aspek kajian.

Hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dalam pleno.6. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengkritisi dan memberikan masukan 7. 
terhadap paparan yang disampaikan. 

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.8. 
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Kegiatan 3: Praktek Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan serta hasil kerja kelompok pada kegiatan sebelumnya. 

Lakukan penjelasan singkat tentang langkah-langkah perumusan strategi dan arah kebijakan 2. 
jangka menengah SKPD. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan meminta 
klarifikasi tentang hal-hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Berikan arahan dan panduan dalam melakukan proses kerja kelompok. Sebagai panduan 3. 
kerja gunakan lembar kerja kelompok yang telah disediakan (lihat lembar kerja 9.1). 

Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya dalam pleno. 4. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat, mengkritisi dan 5. 
mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.6. 

Catatan Penting

Dalam sesi ini, fasilitator lebih memberikan penekanan pada upaya membangun kemampuan 
berfikir logis dalam menemukan masalah, menentukan tujuan, sasaran dan strategi perencanaan. 
Hal ini sangat penting agar secara sistematis, peserta mampu melakukan penggalian gagasan dan 
penentukan startegi dan arah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan SKPD.

Agar menghasilkan perumusan strategi yang selaras dengan pilihan kegiatan yang tepat, maka 
rumusan strategi harus dipetakan (strategy mapping) yang meliputi:

Perspektif masyarakat/layanan1. : bagaimana strategi yang dipilih memberikan pengaruh 
langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan 
lainnya.

Perspektif proses internal2. : strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian 
nilai tambah pada proses birokrasi (internal business process).

Perspektif kelembagaan3. : strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, 
teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan 
pemerintahan daerah yang baik (good governance) dalam jangka panjang.

Perspektif keuangan4. : strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan 
sekaligus sebagai tantangan dalam pengelolaannya (cost-effectiveness) serta untuk mencapai 
manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (allocative efficiency).
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)

Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan
Jangka Menengah SKPD

KELOMPOK   : …………………………………………………
Ketua Kelompok : …………………………………………………
Anggota  : …………………………………………………

     : …………………………………………………
     : …………………………………………………
     : …………………………………………………

Pokok Bahasan    : Merumuskan Strategi Pelayanan Jangka Menengah SKPD1. 
Merumuskan Arah Kebijakan Jangka Menengah SKPD2. 

Sumber Belajar    : Hasil Analisis Profil Pelayanan SKPD (terkait potensi dan 1. 
permasalahan).
Rumusan Visi dan Misi SKPD2. 
Rumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan SKPD3. 
Rancangan Awal RPJMD4. 

Bahan dan Alat    : 1.  Kertas Plano, Flipt Chart, Alat Tulis, Spidol Warna
2.  Laptop dan Infocus

Waktu                    : 2 x 40 menit

Petunjuk Umum

Dalam penentuan strategi dan arah kebijakan pelayanan jangka menengah SKPD 
perlu dipertimbangkan informasi penting berkaitan hasil kajian terhadap profil 
pelayanan, visi dan misi SKPD yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Penentuan 
kebijakan SKPD dilakukan dengan mengkaji tentang arah kebijakan pembangunan 
daerah yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam Rancangan Awal RPJMD. 
Kajian ini dapat memberikan acuan untuk menentukan strategi dan arah kebijakan 
SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang 
hendak dicapai. Termasuk menilai konsistensi dan keselarasan Renstra SKPD dengan 
dokumen perencanaan lainnya (RPJMD). Penentuan tujuan dan sasaran harus sesuai 
dengan kondisi nyata pelayanan, visi dan misi SKPD, sehingga memudahkan dalam 
menentukan bentuk dan pola intervensi termasuk program kerja yang akan dibangun 
oleh SKPD dalam 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan strategi dan arah kebijakan 
pelayanan dalam jangka menengah menjadi bagian penting dari proses penyusunan 
Renstra SKPD, dimana SKPD bersama pemangku kepentingan lain dapat menentukan 
secara spesifik perubahan dan sasaran pemanfaat langsung dari pelayanan yang akan 
diberikan.

Lembar Kerja

9.1
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Langkah 1 : Merumuskan Strategi Pelayanan Jangka Menengah 
SKPD

Berdasarkan hasil perumusan tujuan dan sasaran pelayanan SKPD, selanjutnya 1. 
dikembangkan strategi pelayanan jangka menengah SKPD. Strategi pelayanan 
dimaksud sebagai cara, proses bentuk intervensi yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rentang waktu selama 5 (lima) 
tahun ke depan. 

Mereview pernyataan tujuan pelayanan jangka menengah yang telah 2. 
dirumuskan.

Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dalam rangka pencapaian 3. 
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan 4. 
ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk 
setiap langkah yang akan dipilih. Hasil analisis digambarkan dalam tabel sebagai 
berikut:

Tabel: Penentuan Pilihan Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Dalam memperdalam kajian atas beberapa strategi yang akan dipilih oleh tim 5. 
atau perencana dapat dilakukan pengujian terhadap strategi yang dipilih. Salah 
satunya dengan menggunakan metode SWOT, Balance Score Card atau FGD 
(Focus Group Discussion).

No. Tujuan Sasaran Alternatif 
Strategi Potensi Hambatan Rekomendasi

Strategi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Keterangan:

Kolom (1) : Cukup jelas

Kolom (2) : Tuliskan uraian tujuan pelayanan jangka menengah SKPD yang telah dirumuskan 

Kolom (3) : Tuliskan uraian sasaran pelayanan jangka menengah SKPD yang telah dirumuskan
Kolom (4) : Tuliskan hasil kajian alternatif strategi atau langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai 

tujuan dan sasaran yang tersebut
Kolom (5) : Tulisakan uraian potensi sebagai faktor pendukung keberhasilan berdasarkan alternatif strategi yang 

dirumuskan.
Kolom (6) : Tuliskan uraian berupa faktor-faktor yang menghambat dari beberapa alternatif strategi.

Kolom (7) : Tuliskan rekomendasi strategi yang dipilih.
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Alternatif strategi yang dipilih selanjutnya dirumuskan dalam tabel sebagai 6. 
berikut:

            Tabel: Penentuan Strategi Pelayanan Jangka Menengah SKPD
         (Contoh Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SLTP)

No. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Strategi

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya APM SD APM SD Pengembangan SBJJ/
SMP Terbuka

2.

Merata dan 
meningkatnya akses 

pendidikan dasar dan 
menengah 

Rasio guru terhadap murid 
di kota dan desa

Jumlah sekolah yang memiliki 
sarana prasarana sesuai standar 

teknis di kota dan desa

Mengkaji komposisi 
penempatan guru 

Operasionalisasi BOS

3. dst 

Keterangan:

Kolom (1) : Cukup jelas

Kolom (2) : Tuliskan uraian sasaran jangka menengah pelayanan SKPD sebagaimana hasil perumusan sasaran 
jangka menengah pelayanan SKPD

Kolom (3) : Tuliskan uraian indikator kinerja setiap uraian sasaran
Kolom (4) : Tuliskan hasil pemilihan alternatif strategi yang dirumuskan

Memeriksa kembali konsistensi antara hasil rumusan strategi dengan visi, misi 7. 
dan tujuan untuk dilakukan penyempurnaan.

Langkah 2 : Merumuskan Kebijakan Jangka Menengah SKPD

Berdasarkan hasil kajian terhadap strategi pelayanan SKPD, selanjutnya 1. 
dirumuskan kebijakan pelayanan jangka menengah SKPD. Kebijakan merupakan 
kerangka regulatif berupa pokok-pokok aturan yang mendasari pelaksanaan 
program kerja pelayanan dalam rentang waktu selama 5 (lima) tahun ke depan. 

Lakukan review tentang pernyataan tujuan dan strategi pelayanan jangka 2. 
menengah yang telah dirumuskan.

Lakukan review terhadap tugas dan fungsi pelayanan SKPD.3. 

Merumuskan rancangan kebijakan dari setiap strategi dengan mempertimbangkan 4. 
besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi; serta 
keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
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Menguji rumusan rancangan kebijakan yang tepat dan rasional berdasarkan 5. 
strategi yang dipilih agar menghasilkan program prioritas dan pemilihan 
kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD serta telah mempertimbangkan 
faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.

Menguji rancangan kebijakan SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan 6. 
yang berlaku.

Tabel: Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI  : …………………………………………

MISI I : ............................................

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Tujuan 1
Sasaran 1.11. 
Sasaran 1.22. 
Dst…3. 

Strategi 1.11. 
Strategi 1.22. 
Dst……..3. 

Kebijakan 1.11. 
Kebijakan 1.22. 
Dst…3. 

Tujuan 2
Sasaran 2.11. 
Sasaran 2.22. 
Dst…3. 

Strategi 2.11. 
Strategi 2.22. 
Dst……3. 

Kebijakan 2.11. 
Kebijakan 2.22. 
Dst…3. 

Dst…… Dst…… Dst…… Dst……

MISI II : ............................................

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Tujuan 1
Sasaran 1.11. 
Sasaran 1.22. 
Dst…3. 

Strategi 1.11. 
Strategi 1.22. 
Dst……..3. 

Kebijakan 1.11. 
Kebijakan 1.22. 
Dst…3. 

Tujuan 2
Sasaran 2.11. 
Sasaran 2.22. 
Dst…3. 

Strategi 2.11. 
Strategi 2.22. 
Dst……..3. 

Kebijakan 2.11. 
Kebijakan 2.22. 
Dst…3. 

Dst…… Dst…… Dst…… Dst……

Dst ....
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Selanjutnya, lakukan uji keselarasan antara tugas dan fungsi SKPD dengan arah 7. 
kebijakan yang relevan dengan dokumen Rancangan Awal RPJMD dan dokumen 
rencana lainnya. Gunakan tabel sebagai berikut:

            Tabel:  Review Realisasi Capaian Renstra SKPD dan Konsistensi dengan RPJMD

No. Arahan dan Prioritas 
Kebijakan RPJMD

Periode 
Pelaksanaan

Bidang/
Fungsi 

Pemerintah
Daerah

Tolak Ukur 
Kinerja 

Capaian 
Renstra SKPD Ket.

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Keterangan:

Kolom (1) Isilah nomor yang dituliskan dalam RPJMD untuk setiap arahan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
daerah.

Kolom (2) Tuliskan arah dan kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD. 

Kolom (3) Tuliskan periode pelaksanaannya selama 1-5 tahun ke depan.

Kolom (4) Tuliskan bidang atau fungsi dan urusan pemerintahan daerah, misalnya: pendidikan, kesehatan, perumahan dan 
fasilitas umum, lingkungan hidup dsb.

Kolom (5) Tuliskan tolok ukur kinerja sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMD untuk setiap fungsi atau urusan 
pemerintahan daerah.

Kolom (6) Deskripsikan hasil capain kinerja SKPD berdasarkan tolak ukur yang telah di tetapkan dalam RPJMD. Uraikan 
beberapa catatan terkait indikator capaian  hasil program yang dilaksanakan oleh SKPD dikomparasikan 
dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD upaya penanganan masalah berdasarkan jenis kasus dan pola 
penanganannya. Misalnya;
Tolak Ukur Kinerja dalam RPJMD,
Pembangunan 7000 unit rumah untuk korban konflik
Capaian Kinerja hasil SKPD,
50% atau 3500 unit rumah telah terbangun selama 2 tahun 

Kolom (7) Tuliskan keterangan lain sebagai penjelasan tambahan yang dianggap perlu 

Memeriksa kembali hasil perumusan rancangan kebijakan SKPD dan keselarasan 8. 
dengan Rancangan Awal RPJMD serta konsistensi dengan strategi pelayanan 
jangka menengah SKPD untuk dilakukan penyempurnaan.
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Pendekatan Perumusan Strategi dan 
Kebijakan Jangka Menengah SKPD

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah SKPD merupakan rumusan 
perencanaan komperhensif tentang bagaimana pemerintah daerah 
khususnya unit kerja/dinas/ lembaga mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah dirumuskan dalam RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan 
yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan 
tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis SKPD 
tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan bidang atau sektoral saja, tetapi 
juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat yang 
dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan 
kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam jangka menengah 5 
(lima) tahun kedepan diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan peran dan fungsi 
pemerintah daerah khususnya SKPD yang diukur dengan berbagai indikator seperti 
Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kemiskinan Penduduk dan Indeks Pembangunan 
Gender, serta memperhati-kan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Perumusan strategi dan kebiajkan pelayanan SKPD membutuhkan kesatuan tujuan 
untuk mendapatkan kesatuan tindakan sehingga vis dan misi dapat direalisasikan sesuai 
dengan kapasitas kelembagaan. Setiap strategi dapat terhubung dengan pencapaian 
satu sasaran pelayanan lain. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema satu 
strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran. Selanjutnya, 
strategi dituangkan dalam arah kebijakan, yang menjadi acauan untuk mengarahkan 
rumusan strategi  yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran 
pelayanan dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan pelayanan 
SKPD merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan 
pelaksanaannya. Selanjutnya, kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan 
daerah selaras dengan strategi yang dipilih akan menjadi kerangka acuan bagi SKPD 
dalam menetapkan target capaian indikator kinerja dalam bentuk hubungan antara 
program pembangunan daerah dengan indikator kinerja pelayanan yang dipilih.

Kerangka Permasalahan dan Arah Kebijakan

Perumusan arah kebijakan pembangunan daerah dimulai dengan identifikasi 
prakiraan permasalahan utama, serta penyebabnya untuk diselesaikan dalam periode 
5 (lima) tahun ke depan. Permasalahan utama merupakan perkiraan permasalahan 
yang akan dihadapi lima tahun kedepan berdasarkan perkembangan sampai saat 
ini. Permasalahan utama termasuk tantangan, yang merupakan permasalahan yang 
menonjol dalam lima tahun ke depan.

Bahan Bacaan 

9.1
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Selanjutnya, ditetapkan sasaran pembangunan daerah jangka menengah, yang 
akan menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan daerah. Untuk setiap prioritas 
pembangunan, dibangun skenario isu strategis bersifat lintas sektor/SKPD dan kegiatan 
pembangunan yang akan mendukung pada pencapaian prioritas pembangunan daerah, 
yaitu Fokus Prioritas daerah (program pembangunan prioritas yang bersifat lintas sektor 
atau lintas wilayah), dan kegiatan prioritas pendukungnya. 

Berbagai acuan yang dapat digunakan dalam identifikasi prakiraan permasalahan 
utama bangsa dalam periode lima tahun ke depan, diantaranya: (1) hasil evaluasi RPJMD 
periode sebelumnya, (2) misi pembangunan yang belum terselesaikan dalam periode 
5 tahun sebelumnya, dan (3) masukan aspirasi dari masyarakat/stakeholder luas lainnya. 
Selanjutnya, permasalahan dan sasaran akan mengarahkan pada perumusan arah 
kebijakan pembangunan daerah yang perlu ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun, 
dengan mempertimbangkan dan mensinergikan Skala Prioritas dalam RPJPD, visi, misi 
dan program prioritas kepala daerah terpilih,  dan kebijakan pemerintah pusat 

Arah kebijakan umum merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program 
Kepala Daerah yang akan digunakan sebagai acuan sekaligus arah bagi SKPD  maupun 
lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan SOTK 
(Struktur Organisasi dan Tata Kerja) dan tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dari masing-
masing unit kerja. Dari dimensi perencanaan, strategi perumusan arah kebijakan biasanya 
didahului dengan upaya mengidentifikasi permasalahan pokok, yang dilanjutkan 
dengan perumusan tujuan secara umum, kemudian perumusan sasaran yang mengarah 
pada tercapainya tujuan dan keberlangsungan program pembangunan, perumusan 
kebijakan serta diakhiri dengan penentuan prioritas pembangunan. Penentuan prioritas 
pembangunan didasarkan atas berbagai kendala dan keterbatasan, termasuk dalam hal 
pembiayaan/pendanaan.

Profil Daerah dan Strategi Program

Hasil analisis dan kajian terhadap profil daerah digunakan untuk merumuskan tujuan, 
sasaran dan strategi mengelola konflik. Hal ini dilakukan untuk memformulasikan 
gagasan, masukan, bentuk dan kerangka intervensi yang dibutuhkan berdasarkan 
kebutuhan dan pokok masalah yang dihadapi. Perumusan strategi pelayanan SKPD 
sangat penting bagi perencana untuk mengenal gambaran menyeluruh tentang 
kebijakan dan program yang akan dijadikan panduan kerja dalam menyelenggarakan 
pelayana kepada masyarakat serta pencegahan terhadap konflik bagi seluruh 
stakeholders. Memformulasikan strategi pengembangan kegiatan SKPD merupakan 
pekerjaan yang tidak mudah, rumit, membutuhkan keterampilan, memakan waktu, 
biaya dan tenaga. Oleh karena itu, formula strategis dalam mengelola konflik hendaknya 
dibuat untuk jangka waktu yang cukup (menengah dan panjang) minimal 5 (lima) 
tahun. Proyeksi program SKPD yang hanya bersifat jangka pendek 1 atau 2 tahun 
disarankan menggunakan metode yang sederhana dengan berpedoman pada hasil-
hasil perencanaan jangka panjang. Karena formulasi program mempertimbangkan 
orientasi jangka panjang, kemampuan pembiayaan, tenaga dan kerumitan yang 
dihadapi. Sebuah perencanaan yang baik akan menjadi kebijakan resmi bagi seluruh 
pihak baik pemerintah, kelompok masyarakat, lembaga hukum dan masyarakat.
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Baragam cara yang ditempuh dalam memformulasikan gagasan pencegahan 
dan pengelolaan konflik yang terintegrasi dengan program pelayanan SKPD, Salah satu 
metode yang lazim digunakan di kalangan aktivis sosial dalam mendesain suatu program 
ialah Zielorientierte Projekt Plannung atau ZOPP. Secara harfiah ZOPP diartikan sebagai 
metode perencanaan pembangunan yang berorientasi pada tujuan. Pada mulanya, 
metode ini dikembangkan dari konsep Management by Objectives (MBO) dan pendekatan 
Kerangka Kerja Logis (Logical Framework Approach/LFA). Salah satu prinsip dasar ZOPP 
adalah tuntutan untuk mengedepankan pertemuan kelompok melalui musyawarah 
dalam proses perencanaan pembangunan. 

Metode ini dalam prakteknya dapat diintegrasikan dengan kerangka kebijakan 
daerah tentang perdamaian ‘Peace Building Framework’ terutama untuk memformulasikan 
hasil analisis sosial yang telah dilaksanakan di tingkat grassroot. Keunggulan cara ini 
terletak pada kemampuan membuat varian dan spesifikasi kegiatan disesuaikan dengan 
tujuan pada tingkat tertentu serta indikator kinerja yang jelas dan mudah diukur. 

 

Kaidah Perumusan Strategi Program

Suatu strategi yang dirumuskan dengan baik harus memenuhi beberapa kaidah 
sebagai berikut:

Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-1. 
belakang.

Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran SKPD dan pemenuhan kebutuhan 2. 
layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan 
pemangku kepentingan.

Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses 3. 
internal SKPD. 

Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi 4. 
membentuk cerita atau skenario strategi.

Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok 
sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan 
untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan 
pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu 
tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran 
tersebut. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, 
hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD

Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi 
program, diantaranya:

Kondisi krisis akibat konflik yang bersifat multidimensi (ekonomi, politik, moral 1. 
dan hukum) yang mengakibatkan ketidakamanan, kesenjangan dan tertutupnya 
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akses. Disamping itu, meningkatkan berbagai pelanggaran HAM dan hukum lain akibat terjadinya krisis 
kepercayaan terhadap pemerintah.

Praktek perencanaan SKPD yang kurang mampu menyerap kebutuhan, aspirasi, usulan, dan sumberdaya 2. 
masyarakat lapis bawah serta kurang mempertimbangkan faktor-faktor pendorong konflik.

Demokratisasi dalam perumusan rencana tataruang dan strategi pembangunan, yakni rencana program 3. 
yang mengikutsertakan para pemangku kepentingan dan kelembagaan masyarakat lokal.

Desentralisasi perencanaan pembangunan, setiap daerah mendapatkan wewenang yang cukup luas 4. 
dalam menyusun kerangka program dan strategi  berdasarkan prakarsa, aspirasi dan sumberdaya lokal.

Perubahan paradigma pembangunan daerah “dari, oleh dan untuk masyarakat”.5. 

Otonomi daerah mengamanatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai 6. 
proses pelibatan secara aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Konteks hubungan kelembagaan dan kelompok kepentingan yang mendorong pentingnya sebuah 7. 
strategi pembangunan berbasis rekonsiliasi dan perdamaian yang permanen.

Berbagai kebijakan lokal dalam rangka percepatan, profesionalitas, sinergisitas dan peningkatan kapasitas 8. 
pelayanan publik. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya sebagai upaya 
peningkatan peranserta masyarakat di dasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan keberlanjutan.

Mengembangkan rasa kepemilikan terhadap investasi sumber daya lokal dengan mempertimbangkan 9. 
aspek keberlanjutan.

Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Beberapa pengalaman dalam pelaksanaan program pembangunan di berbagai negara telah banyak 
menghasilkan studi terkait beragam cara atau teknik dalam merumuskan program atau kegiatan baik untuk 
bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, resolusi konflik, bisnis dan hukum. Beberapa teknik diterapkan 
dengan maksud untuk memberikan informasi dan data dalam rangka pengambilan keputusan strategis yang 
akan dilaksanakan di suatu organisasi, kelompok atau komunitas. Sejumlah studi tentang rancangan program 
telah banyak membantu memberikan pemahaman dan kerangka fikir untuk menjembatani antara informasi 
dan fakta di lapangan dengan perubahan yang diharapkan ke depan dengan mempertimbangkan kapasitas 
sumber daya (SDM, SDA dan keuangan). Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam memformulasikan 
program, diantaranya; Logical Framework Approach, SWOT Analysis, Force Field Analysis, Balance Scorecard, 
Divider-Connectors Analysis, dan lain-lain. 

Rumusan strategi pelayanan SKPD berisi pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan 
dicapai selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi pelayanan juga harus menunjukkan 
keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Di sini 
penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai 
(strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi 
sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan 
pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus 
dikendalikan dan dievaluasi (learning process). Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan 
misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang actionable. 
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Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan 
dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Keterhubungan Renstra SKPD didukung 
oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka 
sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Tabel: Contoh Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan 
manajemen 

pemerintahan yang 
bersih, berwibawa, 

akuntabel, efektif dan 
efisien

Meningkatkan kualitas 
pelayanan publik

Peningkatan kualitas 
manajemen pemerintahan

Peningkatan 
kapasitas aparatur 
dan kelembagaan 

pemerintah

Meningkatkan 
akuntabilitas 

pemerintahan daerah 
dengan keteladanan 

kepemimpinan

Optimalisasi implementasi 
regulasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah

Peningkatan 
pengawasan 

penyelenggaraan 
pemerintahan

Meningkatkatnya 
efektivitas penataan 
aparatur pemerintah 

daerah

Optimalisasi implementasi 
regulasi manajemen 
penataan aparatur 
pemerintah daerah

Peningkatan kualitas 
pembinaan aparatur 
pemerintah daerah

Meningkatnya efektifitas 
penataan organisasi dan 

tatalaksana 

Optimalisasi kinerja dan 
akuntabilitas organisasi 

pemerintah

Ketersediaan instrumen 
penataan organisasi 

pemerintah

Meningkatnya tertib 
pengelolaan keuangan 

daerah

Optimalisasi implementasi 
regulasi pengelolaan 

keuangan daerah

Peningkatan 
pengawasan 

pengplolaan keuangan 
daerah

Di dalam perumusan kebijakan pembangunan (policy planning), perlu dijaga konsisten 
antara identifikasi permasalahan dan tantangan, sasaran, dan arah kebijakan untuk 
solusi masalah. Arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang memuat 
prioritas, fokus prioritas, dan kegiatan (policy structure) dituliskan secara sistematis 
dan terstruktur agar memudahkan untuk dipahami dan dapat dievaluasi kinerja 
pencapaiannya.  Hal ini juga  akan memudahkan dalam monitoring dan evaluasi 
pencapaian kinerja SKPD.  

Penyusunan Policy Structure dilakukan menggunakan model logika program 
(program logic model) atau dapat juga disebut model logika kinerja (performance logic 
model) yaitu, kerangka kerja keselarasan tahapan/kegiatan dan memberikan cetak-biru/
pemetaan untuk pencapaian misi suatu program.  Aplikasi penyusunan kerangka logis 
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struktur kebijakan di dalam Renstra SKPD dalam bentuk kerangka kebijakan (Policy 
Structure) dan kinerja SKPD selama jangka menengah. Pendekatan ini membantu 
menjelaskan tujuan dari kebijakan, dan kontribusinya dalam rantai pencapaian hasil 
kinerja berdasarkan tahapan kebijakan. Tahap perumusan rancangan struktur kebijakan 
(policy structure) dimulai dengan identifikasi kondisi saat ini, yaitu permasalahan yang harus 
ditangani untuk perubahan (sosial/ekonomi/ politik/fisik) yang diinginkan dalam periode 
5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya ditetapkan sasaran pokok dari perubahan yang ingin 
dicapai oleh SKPD dalam jangka menengah. Berdasarkan pada sasaran pokok yang akan 
dicapai, ditentukan kebijakan pelayanan SKPD yang diambil berdasarkan arah kebijakan 
pembangunan daerah yang memuat strategi, prioritas program, fokus pelayanan, dan 
kegiatan untuk memecahkan permasalahan pokok SKPD dan mewujudkan sasaran 
prioritas. 
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Setelah dilakukan proses perumusan strategi dan kebijakan SKPD, langkah selanjutnya menetapkan 
rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif sebagai operasionalisasi tugas dan 
fungsi pelayanan dari Renstra SKPD.  Tahapan perumusan program pelayanan yang akan dilaksanakan 

SKPD menjadi sorotan banyak pihak baik dikalangan pemerintah daerah maupun masyarakat. Banyak program 
yang digulirkan pemerintah daerah seringkali tidak tepat sasaran, terjadi pemborosan, penyimpangan, dan 
ketidakadilan. Pada kondisi tertentu akan memicu ketidakharmonisan dan kerentanan sosial. Beberapa 
program dirancang tanpa mempertimbangkan permasalahan, kebutuhan dan isu-isu strategis di daerah serta 
dilakukan secara partial dan sektoral. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya pola pengelolaan 
pemerintahan yang masih berorientasi pada penyelesaian berbagai proyek, ketidakjelasan arah dan tujuan 
pembangunan, paradigma sektoral, menyelesaikan masalah secara kuratif, lemahya manajemen sumber 
daya serta ketidakselarasan dengan arah kebijakan dalam setiap tingkatan perencanaan. Masih banyak lagi 
penyebab lain yang berpengaruh terutama menyangkut proses perencanaan yang secara metodologis lebih 
berfokus pada pendekatan partisipatif kurang mempertimbangkan proses teknokratis dan kewilayahan atau 
sebaliknya. 

Proses perumusan rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan indikatif pendanaan merupakan 
tahapan penting dalam menentukan jenis dan bentuk tindakan serta operasional kegiatan dalam rangka pemecahan 
masalah sesuai dengan rencana kebutuhan dan tupoksi SKPD. Kegiatan ini membutuhkan kemampuan yang 
memadai dalam menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dalam bentuk rancangan program secara logis dengan 
berbagai indikator dan target capaian yang realistis dan terukur sesuai dengan kapasitas SKPD. 
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Topik ini merupakan bagian penting dari penyusunan Renstra SKPD berupa formulasi program yang menjadi 
ujung tombak dari wujud intervensi strategis terhadap masalah dihadapi daerah. Berdasarkan hasil kajian konteks 
dan situasi yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya. Hasil kajian yang telah disusun menjadi acuan SKPD 
dalam merumuskan atau mengkaji ulang program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Tujuan

Peserta memahami konsep dasar perumusan rencana program,  kegiatan, indikator kinerja, •	
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD.

Peserta memahami tahapan perumusan rencana program,  kegiatan, indikator kinerja, •	
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD.

Peserta mampu merumuskan rencana program,  kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran •	
dan pendanaan indikatif SKPD.

 Pokok Bahasan

Konsep dasar perumusan rencana program,  kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran •	
dan pendanaan indikatif SKPD.

Tahapan perumusan rencana program,  kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan •	
pendanaan indikatif SKPD.

Praktek perumusan rencana program,  kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan •	
pendanaan indikatif SKPD.

Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 3 X 40 menit.

 

Metode

Metode yang digunakan, diantaranya;

•	 Logical	Framework	Analysis	(LFA).

•	 Simulasi	dan	studi	kasus.

•	 Diskusi	dan	kerja	kelompok.
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Media dan Sumber Belajar

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 10.1 - 10.•	

Lembar Kerja 10.1: Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok •	
Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD.

Bahan Bacaan 10.1: Rencana Program,  Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan •	
Pendanaan Indikatif SKPD.

Bahan Bacaan 10.2: Indikator Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan Pembangunan •	
Perdamaian.

Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Konsep Dasar Perumusan Rencana Program,  Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok 
Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan pada sesi sebelumnya. 

Kegiatan pembelajaran ini menghadirkan nara sumber atau tenaga ahli untuk memberikan 2. 
materi tentang perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran 
dan pendanaan indikatif SKPD dalam kerangka penyusunan Renstra SKPD. Kegiatan diskusi 
dipandu oleh moderator.

Berikan kesempatan kepada nara sumber untuk memberikan paparan selama 30 menit. 3. 

Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab dan 4. 
diskusi tentang topik yang disampaikan nara sumber. Proses tanya jawab dipandu oleh 
moderator. Jika, tersedia waktu cukup, tanya jawab dapat dilakukan dalam beberapa termin.

Dalam proses pembahasan, dipandu beberapa pertanyaan sebagai berikut:5. 

Apa yang Anda pahami tentang perumusan rencana program,  kegiatan, indikator kinerja, •	
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD?

Mengapa SKPD perlu memiliki rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok •	
sasaran dan pendanaan indikatif dalam rencana strategisnya?

Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan rencana program,  •	
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD?

Siapa saja yang berperan dalam perumusan rencana program,  kegiatan, indikator kinerja, •	
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD?

Catatlah hal-hal penting dari hasil pemaparan dan tanya jawab yang telah dilakukan. 6. 
Kemudian buatlah resume atau kesimpulan hasil pembahasan.
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Variasi:

Proses pembelajaran dapat menerapkan metode alternatif dalam pembahasan rencana program,  
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD, dimana siswa diberikan 
kesempatan untuk menjadi pembicara atau nara sumber khususnya yang memiliki pengalaman sebagai 
perencana program dalam merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran 
dan pendanaan indikatif di unit kerjanya untuk mengungkapkan ide, gagasan dan pendapatnya yang 
disampaikan secara langsung dalam pleno.

Kegiatan 2: Tahapan dalam Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, 
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan kegiatan  sebelumnya.

Lakukan curah pendapat berdasarkan pengalaman peserta dalam proses atau tahapan dalam 2. 
perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan 
indikatif SKPD. Buatlah catatan tentang pokok-pokok pikiran yang dianggap penting dari 
pandangan peserta. 

Berdasarkan resume dari pandangan peserta selanjutnya, mintalah peserta untuk membentuk 3. 
kelompok dengan anggota 4-5 orang. Bagilah peserta dengan bahan bacaan yang telah 
disediakan. Berikan kesempatan kepada kelompok untuk mempelajarinya. 

Masing-masing kelompok diminta untuk mengkaji lebih dalam tentang tahapan perumusan 4. 
rencana program,  kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif 
SKPD. Sebagai panduan ajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang tahapan dalam perumusan rencana program,  kegiatan, •	
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD?

Hasil yang diharapkan dari proses tersebut? •	

Informasi pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk membantu melakukan perumusan •	
rencana program,  kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif 
SKPD?

Hal-hal pokok apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam setiap tahapan perumusan •	
rencana program,  kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif 
dikaitkan dengan tupoksi SKPD?
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Jawaban terkait pertanyaan di atas yang dirumuskan dalam bentuk catatan penting yang 5. 
akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian sajikan dalam tabel sebagai 
berikut:

Tabel: Tahapan Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,                                                    
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD

Tahapan perumusan 
rencana program,  SKPD Hasil Informasi dan 

Data
Urgensi dan 

Pertimbangan Catatan

Catatan: Tabel ini sebagai acuan umum saja, masing-masing kelompok dapat memodifikasi sesuai kebutuhan dengan menambah 
penjelasan atau aspek kajian.

Hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dalam pleno.6. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengkritisi dan memberikan masukan 7. 
terhadap paparan yang disampaikan. 

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.8. 

Kegiatan 3: Praktek Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok 
Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan serta hasil kerja kelompok pada kegiatan sebelumnya. 

Lakukan penjelasan singkat tentang langkah-langkah perumusan rencana program, kegiatan, 2. 
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD. Berikan kesempatan 
kepada peserta untuk bertanya dan meminta klarifikasi tentang hal-hal yang membutuhkan 
penjelasan lebih lanjut.

Berikan arahan dan panduan dalam melakukan proses kerja kelompok. Sebagai panduan 3. 
kerja gunakan lembar kerja kelompok yang telah disediakan (lihat lembar kerja 10.1). 

Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya dalam pleno. 4. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat, mengkritisi dan 5. 
mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.6. 



penyusunan
renstra SKPD

seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan215

Catatan Penting

Fasilitator harus memastikan kepada peserta bahwa proses penyusunan rencana program 
merupakan bagian penting dari serangkaian analisis yang telah dilakukan sebelumnya mulai dari 
penyusunan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan pelayanan SKPD. Kemudian dijabarkan lebih 
operasional dan realistis dalam bentuk program atau kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi 
SKPD dan berfokus pada bentuk intervensi dalam penyelesaian masalah dalam jangka menengah. 
Pada saat pembahasan indikator kinerja perlu ditetapkan secara spesifik untuk mengukur tingkat 
capaian berkaitan dengan informasi kinerja (outputs, outcomes dan impacts). Berikut beberapa 
aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan indikator kinerja: 

Relevant1. , indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi 
tujuan dan sasaran strategis institusi. 

Well-Defined2. , definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk 
dimengerti dan digunakan. 

Measurable3. , indikator yang digunakan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang 
disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau biaya. 

Indikator kinerja kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit, •	

Indikator kinerja kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin •	
dicapai (melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan); 
dan 

Indikator kinerja biaya mencerminkan kelayakan program sesuai kebutuhan biaya yang •	
diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja. 

Appropriate4. , pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja. 

Reliable5. , indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja. 

Verifiable6. , memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem yang digunakan 
untuk menghasilkan indikator.

Cost-effective7. , tingkat kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)

Perumusan Rencana Program, Kegiatan, 
Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan 

Pendanaan Indikatif SKPD
KELOMPOK   : …………………………………………………
Ketua Kelompok : …………………………………………………
Anggota  : …………………………………………………

     : …………………………………………………
     : …………………………………………………
     : …………………………………………………

Pokok Bahasan : Merumuskan Rencana Program SKPD1. 
Merumuskan Indikator Kinerja SKPD2. 
Analisis Resiko Sosial dan Pencegahan Konflik3. 

Sumber Belajar : Hasil Analisis Profil Pelayanan SKPD (terkait potensi dan 1. 
Permasalahan).
Hasil rumusan visi dan misi SKPD2. 
Hasil rumusan tujuan dan sasaran pelayanan SKPD3. 
Hasil rumusan strategi dan kebijakan pelayanan SKPD4. 

Bahan dan Alat : 1.  Kertas Plano, Flipt Chart, Alat Tulis, Spidol Warna
2.  Laptop dan Infocus

Waktu                 : 3 x 40 menit

Petunjuk Umum

Tahapan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran 
dan pendanaan indikatif SKPD menggunakan informasi dasar yang dihasilkan dari 
proses penyusunan profil pelayanan, analisis masalah, visi dan misi SKPD, penetapan 
tujuan dan strategi telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan 
untuk mengembangkan rencana SKPD berupa prioritas program atau kegiatan 
yang berbasis data (evidence based) dan dirancang secara logis--terpadu dengan 
mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan dan strategi SKPD. Perumusan 
rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan 
indikatif harus sesuai dengan kondisi nyata pelayanan serta visi dan misi SKPD, 
sehingga memudahkan dalam menentukan bentuk dan pola intervensi terhadap 
masalah yang harus diselesaikan termasuk program kerja yang akan disusun SKPD 
dalam 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator 
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif merupakan hasil akhir dari proses 
penyusunan Renstra SKPD, dimana kajian yang telah dilakukan diformulasikan secara 
teknis dalam bentuk rencana program yang memuat operasionalisasi pencapaian 

Lembar Kerja

10.1
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tujuan dan strategi yang telah dirumuskan bersama antara SKPD, masyarakat dan 
pemangku kepentingan lain.

Langkah 1 : Merumuskan Rencana Program SKPD

Berdasarkan hasil penetapan strategi dan kebijakan pelayanan SKPD, 1. 
dikembangkan rencana program yang merupakan serangkaian kegiatan 
bertujuan dan diarahkan dalam upaya menyelesaikan permasalah yang dihadapi 
SKPD. 

Mereview rancangan awal RPJMD mencakup:2. 

a. Isu-isu strategis;

b. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang;

c. Strategi dan arah kebijakan;

d. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan 

e. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

Review visi, misi, tujuan, dan sasaran SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang, 3. 
termasuk strategi dan kebijakan yang relevan dan sinergis dengan rancangan 
awal RPJMD. Lakukan penyesuaian, jika diperlukan.

Perhatikan indikator program dan pagu per SKPD.4. 

Berdasarkan hasil review RPJMD, rumuskan target 5. outcome program SKPD untuk 
mencapai sasaran pembangunan.

Lakukan perumusan target 6. output/keluaran yang akan dihasilkan melalui 
beberapa kegiatan untuk mencapai target outcome program SKPD.

Buatlah rumusan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan 7. 
target hasil yang telah ditetapkan.

Lakukan kajian terhadap lokasi program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.8. 

Berdasarkan rumusan program/kegiatan, lokasi rencana pelaksanakan dan 9. 
pertimbangan teknis terkait kelayakan program selanjutnya dtetapkan perkiraan 
volumenya.

Rumuskan target kinerja pelaksanaan selama 5 (lima) tahun ke depan.10. 

Buatlah resume hasil perumusan program dengan menggunakan tabel sebagai 11. 
berikut:
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Tabel: Program Renstra SKPD beserta Target Kinerja dan Pagu Indikatif

Kode Nama Program/
Kegiatan Renstra SKPD Lokasi Volume

Target Kinerja
Program (Tahun) Ket.

1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Keterangan:

Kolom  (1) Isilah kode untuk setiap nama program/kegiatan sesuai pedoman yang telah disusun untuk setiap bidang atau 
mata anggaran. Acuan pengisian kode menggunakan PERMENDAGRI No 13/2006 Lampiran A.VII tentang Kode 
dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah.

Kolom  (2) Tuliskan daftar program/kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD selama 5 tahun. Misalnya:
Pemberdayaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan mantan kombatan
Reintegrasi sosial mantan kombatan melalui pemberdayaan ekonomi
Pendidikan damai di Sekolah
Pengarusutamaan Perdamaian bagi SKPD

Kolom  (3) Tuliskan nama lokasi program atau kegiatan SKPD

Kolom  (4) Tuliskan volume setiap program SKPD sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan teknis.

Kolom  (5) Tulisakan indikasi program termasuk target output yang akan dilaksanakan dalam periode bersangkutan.

Kolom  (6) Tuliskan keterangan lain sebagai penjelasan tambahan yang dianggap perlu.

Langkah 2 : Merumuskan Indikator Kinerja SKPD

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur ketercapaian tujuan dan 1. 
kebijakan yang telah dirumuskan dalam kerangka penyelesaian masalah yang 
dihadapi SKPD dengan memperhatikan hasil rumusan program yang telah 
disusun dengan merujuk pada strategi dan kebijakan pelayanan SKPD.

Lakukan review terhadap hasil rumusan program yang mengacu pada tujuan 2. 
dan sasaran dalam Rancangan Awal RPJMD yang telah ditetapkan.

Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi 3. 
langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rancangan Awal RPJMD.

Identifikasi indikator dan target kinerja SKPD Target 5 (lima) tahun ke depan 4. 
ditetapkan mengacu kepada rencana pencapaian SPM dalam Rancangan Awal 
RPJMD, diputuskan dengan kesepakatan berdasar pertimbangan kemampuan 
serta permasalahan serta kendala yang dihadapi.
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Target tahunan ditentukan dengan memberikan peningkatan target setiap tahun, 5. 
sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan SPM. SKPD dimungkinkan 
menetapkan target pencapaian SPM yang lebih tinggi atau lebih cepat dari SPM 
nasional dalam jangka menengah 5 (lima) tahun yang berkontribusi langsung 
pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Hasilnya 
digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel: Indikator Kinerja SKPD  (Pendidikan)5

No. Indikator

Kinerja awal 
periode 
RPJMD

Target Capai Setiap Tahun ke… Kinerja Akhir 
periode RPJMD

Tahun  0 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Angka Rata-rata Lama 
Bersekolah 

2 Angka Melek Huruf

3 Pendidikan Luar Biasa (PLB) 
jenjang SD/MI

4 Pendidikan Luar Biasa (PLB) 
jenjang SMP/MTS

5 Pendidikan Luar Biasa (PLB) 
jenjang SMA/SMK/MA

6 Pembinaan Guru jenjang SD/MI

7 Pembinaan Guru jenjang SMP/
MTS

8 Pembinaan Guru jenjang SMA/
SMK/MA

9
Fasilitasi dan Asistensi 
Pengelolaan Penjaminan Mutu 
Pendidikan

10 Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD)

11
Penduduk yang berusia >15 
Tahun melek huruf (tidak buta 
aksara) 

12 Angka Partisipasi Murni (APM) 
SD/MI/Paket A 

13 Angka Partisipasi Murni (APM) 
SMP/MTs/Paket B

5  Sumber tabulasi dikutip keseluruhan dari buku Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan 
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Permendagri No 54 Tahun 
2010 (Lampiran IV) hal. 50.
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No. Indikator

Kinerja awal 
periode 
RPJMD

Target Capai Setiap Tahun ke… Kinerja Akhir 
periode RPJMD

Tahun  0 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

14 Angka Partisipasi Murni (APM)) 
SMA/SMK/MA/Paket C

15 Angka Putus Sekolah (APS) SD/
MI

16 Angka Putus Sekolah (APS) 
SMP/MTs

17 Angka Putus Sekolah (APS) 
SMA/SMK/MA

18 Angka Kelulusan (AL) SD/MI

19 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

20 Angka Kelulusan (AL) SMA/
SMK/MA

21 Angka Melanjutkan (AM) dari 
SD/MI ke SMP/MTs

22 Angka Melanjutkan (AM) dari 
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

23 Guru yang memenuhi 
kualifikasi S1/D-IV

Keterangan:

Kolom (1) Tuliskan nomor urutan pengisian indikator.

Kolom (2) Tuliskan uraian indikator kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran 
dalam RPJMD. 

Kolom (3) Tuliskan data capaian pada awal tahun periode RPJMD untuk setiap indikator kinerja.

Kolom (4) – (8) Tuliskan besaran yang ditargetkan untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing tahun berkenaan 
besaran yang ditargetkan untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing tahun berkenaan

Kolom (9) Tuliskan besaran yang ditargetkan tercapai pada akhir tahun periode RPJMD untuk setiap indikator kinerja 
SKPD

Langkah 3 : Menentukan Pagu Indikatif Program SKPD

Memperhatikan hasil rumusan program dan indikator capaian kinerja SKPD telah disusun, selanjutnya 1. 
ditetapkan prakiraan biaya untuk setiap program yang diusulkan sebagai pagu indikatif Renstra SKPD 
yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah program yang direncanakan untuk 5 (lima) tahun ke 
depan yang mengacu kepada APBD. 

Hitunglah biaya kegiatan untuk mencapai target 2. output kegiatan.
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Hitunglah biaya program untuk mencapai target 3. outcome.

Periksalah total biaya program sesuai dengan pagu SKPD. Jika melebihi pagu 4. 
SKPD, lakukan pemeringkatan prioritas program dan kegiatan, sehingga sesuai 
dengan pagu SKPD. Daftar urutan prioritas program dan kegiatan ini menjadi 
salah satu bahan yang akan dibahas dalam Forum SKPD penyusunan Renstra 
SKPD. Dalam penentuan pagu indikatif pendanaan dapat dilakukan dengan tiga 
cara sebagai berikut;

Mengikuti pola sebelumnya (Historis) dengan penambahan persentase tertentu 5. 
(misalnya 10%). 

Dengan kesepakatan politik. Cara ini memiliki daya ikat paling kuat pada semua 6. 
stakeholder di kabupaten/kota, namun cukup sulit untuk melibatkan kesepakatan 
dari mereka. 

Menghitungan kebutuhan fiskal wilayah. Cara yang paling baik, tetapi 7. 
membutuhkan dukungan informasi dan data yang akurat dan mutakhir (up to date). 
Kebutuhan fiskal berupa sejumlah APBD yang diperlukan untuk meningkatkan 
pembangunan di wilayah tersebut. Pendekatan ini penuh tantangan dalam hal 
memenuhi kebutuhan data yang menggambarkan kondisi pembangunan di 
daerah tersebut.

Selanjutnya susunlah rincian target 8. outcome program kedalam target tahunan.

Berdasarkan target 9. outcome tahunan, susunlah perkiraan kebutuhan anggaran 
pembiayaan program pertahun.

Buatlah kerangka pendanaan program dengan menggunakan tabel sebagai 10. 
berikut:

                                       Tabel: Program Renstra SKPD dan Pagu Indikatif Pendanaan

Kode Nama Program/
Kegiatan Renstra SKPD Lokasi Volume

Pagu Indikatif 
Pendanaan
Tahun/Rp. Ket.

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Keterangan:

Kolom  (1) Isilah kode untuk setiap nama program/kegiatan sesuai pedoman yang telah disusun untuk setiap bidang atau 
mata anggaran. Acuan pengisian kode menggunakan PERMENDAGRI No 13/2006 Lampiran A.VII tentang Kode 
dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah.

Kolom  (2) Tuliskan daftar program/kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD selama 5 tahun. Misalnya;

Kolom  (3) Tuliskan nama lokasi program atau kegiatan SKPD

Kolom  (4) Tuliskan volume setiap program SKPD sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan teknis.
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Kolom  (5) Tuliskan pagu indikatif anggaran berdasarkan kebutuhan program/kegiatan.

Kolom  (6) Tuliskan keterangan lain sebagai penjelasan tambahan yang dianggap perlu.

Keseluruhan proses perumusan program/kegiatan dan pagu indikatif pendanaan untuk 5 (lima) tahun 11. 
dituliskan dalam tabel sebagai berikut:
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Kolom (5) Tuliskan Uraian nama program dan uraian nama kegiatan yang dirancang untuk setiap sasaran jangka 
menengah.

Kolom (6) Uraikan Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) diisi dengan uraian indikator kinerja 
program (outcome) dan kegiatan (output). Untuk urusan wajib yang berbasis pada pelayanan dasar 
diwajibkan menggunakan indikator SPM

Kolom (7) Tuliskan Data capaian pada tahun awal perencanaan diisi dengan data capaian pada awal tahun 
perencanaan untuk setiap indikator kinerja yang akan dijadikan titik tolak periode perencanaan jangka 
menengah SKPD 

Kolom (8) – 
(17)

Kolom Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan untuk setiap baris program, diisi sebagai berikut:
Kolom Tahun-1 adalah tahun pertama periode Renstra SKPD, demikian seterusnya sampai dengan •	
Kolom Tahun-5 adalah tahun kelima periode Renstra SKPD
Kolom target diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (outcome) dan kinerja kegiatan •	
(output) yang akan dicapai pada tahun berkenaan untuk masing-masing program dan kegiatan
Kolom Rp diisi dengan jumlah pendanaan yang dibutuhkan pada tahun berkenaan guna mencapai •	
target kinerja program (outcome) dan target kinerja kegiatan (output) pada tahun tersebut. 
Kolom Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD.•	

Kolom (18) Tuliskan jumlah/besaran target kinerja program (outcome) yang akan dicapai pada akhir periode Renstra 
SKPD untuk setiap program berkenaan.

Kolom (19) Tuliskan total jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk mendanai program, mulai dari tahun-1 sampai 
dengan tahun-5, guna mencapai target akhir kinerja program (outcome) yang ditetapkan pada akhir periode 
Renstra SKPD.

Kolom (20) Tuliskan nama unit kerja SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan 
berkenaan.

Kolom (21) Tuliskan indikasi lokasi pelaksanaan program dan kegiatan

Langkah 4 : Analisis Resiko Sosial dan Pencegahan Konflik 

Berdasarkan hasil rumusan program dan indikator kinerja yang telah disusun 1. 
pada langkah sebelumnya, perlu dilakukan pascapengujian (post analysis) untuk 
mengukur resiko sosial yang mungkin muncul dari rencana program SKPD yang 
disusun. Tujuannya sebagai cara pencegahan terhadap konflik dan kerentanan 
sosial lainnya.

Lakukan pengkajian terhadap rencana program yang disusun dengan 2. 
memperhatikan kondisi dan masalah sektor berkaitan dengan target dan 
hambatan akibat perubahan masyarakat, konteks program dan hubungan 
pemangku kepentingan yang terjadi atau bidang kerja serta tantangan yang 
diperkirakan dihadapi SKPD dalam 5 (lima) tahun rencana.
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Tabel: Target Kinerja Rentra SKPD dan Resiko Sosial

Kode
Nama Program/

Kegiatan Renstra 
SKPD

Target Kinerja
Tahun 

Target Kinerja Renstra SKPD terhadap 
Resiko Sosial Tahun ke 1-5 Ket.

1 2 3 4 5 Personal Relasional Struktural Kultural

(1) (2) (3) (4) (5)

Keterangan:

Kolom (1) Isilah kode untuk setiap nama program/kegiatan sesuai pedoman yang telah disusun untuk setiap bidang atau 
mata anggaran. Acuan pengisian kode menggunakan PERMENDAGRI No 13/2006 Lampiran A.VII tentang Kode 
dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah.

Kolom (2) Tuliskan rumusan rencana program SKPD yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun) berdasarkan hasil review 
kinerja dan analisis kebutuhan masyarakat terkait Tupoksi SKPD. 
Mengacu pada isu strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya
Isu Strategis: (Kesehatan) 
Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi korban konflik melalui Jaminan Kesehatan (JKA).
Program/Kegiatan:

Pendataan calon penerima JKA untuk korban konflik- 
Sosialisasi JKA- 
Pengobatan dan perawatan gratis bagi korban konflik.- 

Isu strategis: (Pendidikan)
Meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dan menengah bagi mantan kombatan dan korban konflik.
Program/Kegiatan:

Pendataan tingkat partisipasi pendidikan dasar dan menengah mantan kombatan dan korban konflik.- 
Beasiswa biaya pendidikan bagi mantan kombatan dan korban konflik.- 
Program belajar jarak jauh untuk mantan kombatan dan korban konflik.- 

Isu Strategis: (Ekonomi)
Penyediaan lapangan kerja bagi mantan kombatan dan korban konflik melalui pemberdayaan usaha mikro.
Program/kegiatan:

Kajian peluang dan lapangan kerja bagi mantan kombatan dan korban konflik.- 
Pemberdayaan usaha mikro melalui penyaluran Kredit Usaha Tani.- 
Pelatihan kewirausahaan.- 

Kolom (3) Tuliskan periode pelaksanaannya selama 1-5 tahun ke depan dengan target capaian berupa perkiraan angka dan 
cakupan.

Kolom (4) Tuliskan tolak ukur kinerja dalam mendorong perdamaian yang diharapkan oleh SKPD sesuai tupoksinya. 
Misalnya;
Personal  (P);
Mantan korban dan korban konflik memiliki pekerjaan yang cukup untuk kehidupannya.
Relasional (R);

Terbangunnya kepercayaan antarpemerintah daerah dengan pelaku usaha.- 
Kemitraan usaha antarpelaku usaha.- 

Struktural (S);
Terbangunnya jaringan pemasaran bersama baik lokal, nasional maupun internasional.- 
Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis secara terbuka dan berkeadilan. - 

Kultural (K);
Terbangunnya sistem dan mekanisme pasar yang berkeadilan.- 
Ikilm investasi yang aman dan menguntungkan bagi pelaku usaha dan masyarakat.- 

Kolom (5) Tuliskan keterangan lain sebagai penjelasan tambahan yang dianggap perlu 
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Selanjutnya, memformulasikan rumusan akhir program SKPD sebagai penyesuaian hasil analisis yang 3. 
telah dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya dalam format yang telah ditetapkan sesuai peraturan 
yang berlaku.

Tabel: Program Renstra SKPD beserta Target Kinerja dan Pagu Indikatif

Kode Nama Program/
Kegiatan Renstra SKPD

Target Kinerja
Program (Tahun) 

Pagu Indikatif
 (Tahun) Ket.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5)

  Keterangan

Kolom  (1) Isilah kode untuk setiap nama program/kegiatan sesuai pedoman yang telah disusun untuk setiap bidang atau 
mata anggaran. Acuan pengisian kode menggunakan PERMENDAGRI No 13/2006 Lampiran A.VII tentang Kode dan 
Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah.

Kolom  (2) Tuliskan daftar program/kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD selama 5 tahun. Misalnya;
Pemberdayaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan mantan kombatan•	
Reintegrasi sosial mantan kombatan melalui pemberdayaan ekonomi•	
Pendidikan damai di Sekolah•	
Pengarusutamaan Perdamaian bagi SKPD•	

Kolom  (3) Tuliskan target kinerja SKPD untuk setiap program yang direncanakan sesuai PP No 65/2006 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Minimal dan PERMENDAGRI No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan 
SPM.

90% cakupan kelompok simpan pinjam perempuan berbadan hukum•	
70 % cakupan mantan kombatan memiliki unit usaha•	
80% guru sekolah dasar telah mengikuti pelatihan “Pendidikan Damai”•	
90% dokumen Renstra SKPD telah memiliki program perdamaian•	

Kolom  (4) Tuliskan pagu indikatif untuk setiap program SKPD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pembiayaan.

Kolom  (5) Tuliskan keterangan lain sebagai penjelasan tambahan yang dianggap perlu.

Memeriksa kembali hasil perumusan rancangan program SKPD pascapengujian untuk memastikan agar 4. 
rencana program benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tidak menimbulkan permasalahan dalam 
pelaksanaanya.
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Pendekatan Kerangka Logis dalam
Merumuskan Program dan Kegiatan SKPD

Definisi Program dan Kegiatan

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran yang 
telah ditetapkan dengan alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh SKPD. Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang 
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator 
keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal 
RPJMD, kemudian diterjemahkan SKPD ke dalam rencana program prioritas dengan 
rincian kegiatan. Pemilihan program prioritas berserta kegiatan didasarkan atas 
strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD dengan mempertimbangkan kondisi 
dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan SKPD. Program SKPD dirumuskan 
dalam dua jenis, yaitu:

Program Teknis, merupakan serangkaian program yang menghasilkan pelayanan 1. 
kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang menjadi 
tupoksi SKPD. Program Teknis disusun berdasarkan aspek berikut: 

Karakteristik kelompok yang dilayani sesuai dengan tupoksi SKPD.•	

Program teknis yang disusun harus dapat mencerminkan tugas dan fungsi •	
unit organisasi.

Nomenklatur program teknis bersifat khusus dan unik (tidak duplikatif ) untuk •	
masing-masing organisasi pelaksananya. 

Program teknis harus dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya berdasarkan •	
periode waktu tertentu; dan 

Program teknis dilaksanakan dalam periode waktu jangka menengah, dengan •	
perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi. 

Program generik/Perangkat Kerja Aparatur merupakan program atau kegiatan 2. 
yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur SKPD 
yang bersifat internal dalam mendukung pelayanan administrasi pemerintahan 
(pelayanan internal). Program generic disusun berdasarkan aspek berikut: 

Program generik dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi SKPD yang bersifat •	
memberikan pelayanan internal.

Nomenklatur program generik dibuat unik untuk setiap SKPD dengan •	
ditambahkan nama SKPD dan/atau dengan membedakan kode program, 
dan 

Program generik ditujukan untuk menunjang pelaksanaan program teknis. •	

Bahan Bacaan 

10.1
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Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan 
aksesibilitas dan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Kegiatan 
SKPD terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

Kegiatan Perangkat Daerah; Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program 1. 
yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), 
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) 
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan Teknis 

(1) Kegiatan Prioritas Daerah, yaitu serangkaian kegiatan dengan hasil yang 
spesifik dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Kegiatan 
prioritas daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

Memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran •	
pembangunan daerah. 

Merupakan kegiatan yang mendesak dan penting untuk segera •	
dilaksanakan. 

Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk •	
melaksanakannya. 

Memiliki ukuran kinerja yang spesifik, tegas dan terukur, sehingga dapat •	
secara langsung dipantau manfaatnya terhadap masyarakat, dan 

Realistis untuk dilaksanakan dan dapat diselesaikan sesuai dengan target •	
jangka waktu yang telah ditetapkan. 

(2) Kegiatan prioritas SKPD, yaitu kegiatan dengan keluaran spesifik dalam 
rangka pencapaian tujuan dan sasaran SKPD. 

(3) Kegiatan teknis non-prioritas, merupakan kegiatan dengan keluaran spesifik 
dan mencerminkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi Satuan Kerja (Satker) namun bukan termasuk dalam kategori 
prioritas.

Kegiatan Generik/Perangkat Kerja Aparatur, merupakan kegiatan yang digunakan 2. 
oleh beberapa unit organisasi eselon 2 (dua) atau yang sejenis. 

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan 
indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat 
yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis 
layanan SKPD.
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Kerangka Kerja Logis

Pendekatan kerangka kerja logis (The Logical Framework Approach) dikembangkan 
sebagai konsep pengembangan program terpadu yang diinisiasi oleh United State 
Agency for International Development (USAID) pada tahun 1969. Pendekatan ini 
digunakan oleh 35 negara. LFA secara luas digunakan oleh organisasi donor bilateral 
dan multilateral, seperti AECID, GTZ, SIDA, NORAD, DFID, UNDP, EC dan The International 
American Development Bank (wikipedia.org). Pendekatan ini telah digunakan dalam 
berbagai proyek pembangunan dalam rangka penangan masalah kemiskinan, 
partisipasi, dan peningkatan kapasitas pemerintahan. Dalam perkembangannya 
diadopsi secara luas oleh LSM dan pemerintahan. Meskipun pada tahun 1990an 
dalam beberapa hal, LFA dijadikan prasayarat dalam pengajuan proposal program 
oleh organisasi donor namun penggunaannya dalam beberapa tahun terakhir telah 
menjadi lebih bersifat melengkapi dari beberapa teknik lain yang digunakan.

Terdapat dua istilah yang sering digunakan dalam pendekatan ini, yaitu pendekatan 
Logical Framework Approach (LFA) dan Logical Framework (LF atau Logframe). LFA6 
merupakan sebuah metode atau pendekatan dalam mendesain program atau proyek 
sedangkan Logframe adala dokumen yang dihasilkan. LFA menggunakan model matrik 
4 lajur X 4 baris yang digunakan untuk menggambarkan empat jenis peristiwa yang 
terjadi sebagai sebuah program atau proyek dilaksanakan, kegiatan, output, tujuan dan 
sasaran (goal). Empat kolom menyediakan berbagai jenis informasi tentang peristiwa 
di setiap baris. Kolom pertama digunakan untuk memberikan gambaran narasi. Kolom 
kedua berisi daftar satu atau lebih Indikator diverifikasi secara obyektif peristiwa ini terjadi. 
Kolom ketiga menjelaskan sumber verifikasi dan pengukuran, dan kolom keempat daftar 
asumsi berupa faktor-faktor eksternal yang diyakini dapat mempengaruhi (secara 
positif atau negatif ) peristiwa yang dijelaskan dalam kolom narasi. Daftar asumsi harus 
mencakup faktor-faktor yang berpotensi berdampak pada keberhasilan program, 
tetapi tidak dapat secara langsung dikontrol oleh pengelola atau pelaksana program. 
Dalam beberapa kasus pengujian asumsi ini untuk pembuktian. Jika asumsi salah akan 
memiliki konsekuensi negatif terhadap program. Sebuah desain proyek yang baik harus 
mampu untuk mendukung asumsinya, terutama dengan potensi tinggi untuk memiliki 
dampak negatif.

6  Salah satu rujukan yang dapat membantu dalam merumuskan program untuk kebutuhan 
perencanaan dapat ditelusuri dari publikasi yang dikeluarkan oleh Norwegian Agency for Development 
Cooperation (NORAD) (lihat http://www.norad.no/en/Tools+and+publications). Buku ini memberikan 
penjelasan tentang beberapa contoh indicator kinerja pembangunan yang dapat digunakan sebagai 
alat ukur keberhasilan program. Beberapa inikator perlu dirumuskan secara spesifik untuk menilai 
tingkat kedalaman dan cakupan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ditetapkan dalam 
rangka pencapaian tujuan atau sasaran.
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Gambar: Model Matrik LFA

Indikator Sumber Informasi dan 
pengukuran Asumsi

Goal (sasaran

Objectives (tujuan)

Output (Hasil)

Activities (Kegiatan)

Tujuan

Kerangka kerja logis dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap setiap 
program pembangunan daerah yang digambarkan secara logis berdasarkan kondisi 
yang ada saat ini, kemudian dikaitkan dengan harapan atau dampak yang ditimbulkan 
dari pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Manfaat

Kerangka kerja logis dapat memberikan suatu informasi mengenai program 
secara umum terkait dengan tujuan dan dampak yang dimungkinkan sebagai 
hasil pelaksanaan program. Bagi tim perencana dapat menjelaskan secara logis 
program dengan mempertimbangkan berbagai asumsi yang berpengaruh terhadap 
pencapaian tujuan. Manfaat lain penggunaan kerangka kerja logis diantaranya:

Menjelaskan tujuan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan (1. Goal atau 
srategic objectives).

Mengetahui hasil yang hendak dicapai dari pelaksanaan program pelayanan 2. 
SKPD (intermediate result dan output).

Menentukan bagaimana program pelayanan SKPD akan dilaksanakan 3. 
untuk mencapai hasil yang diharapkan (kegiatan dan program yang harus 
dilaksanakan).

Memahami faktor-faktor apa saja yang berada di luar pengendalian organisasi 4. 
yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan program pelayanan SKPD 
yang perlu dikendalikan demi tercapainya tujuan (asumsi penting).

Menjamin keberhasilan program dapat dinilai secara objektif (indikator-5. 
indikator).

Mengetahui bagaimana sumber data diperoleh untuk kepentingan penilaian dan 6. 
pengukuran keberhasilan program yang dilaksanakan (sumber pembuktian).

Mengetahui berapa sa7. rana dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil 
kerja program SKPD.
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Kerangka analisis

Kerangka analisis ini membantu dalam memformulasikan usulan program dan 
kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis terhadap masalah dan 
konteks wilayah pengembangan SKPD yang disusun secara logis untuk menyelesaikan 
masalah dengan menghasilkan dampak terhadap tujuan yang lebih tinggi. Kerangka 
kerja ini membutuhkan kemampuan dalam memetakan jenis dan cakupan masalah 
yang akan ditangani oleh SKPD melalui bentuk intervensi program strategis dengan 
menetapkan target keberhasilan dan dukungan yang secara langsung.dapat 
diberikan di luar kewenangan pemerintah daerah. Dalam memahami kerangka kerja 
logis, perlu dipahami beberapa pengertian sebagai berikut:

Tujuan/1. goal, merupakan capaian akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan 
atau program pembangunan daerah sebagai bentuk kesinambungan dari 
pencapaian maksud program. Biasanya, tujuan/goal diletakkan dalam kerangka 
kebijakan yang lebih luas berskala nasional yang dicapai melalui keterpaduan 
antara bidang atau sektor. Tujuan dirumuskan dalam satu pernyataan.

Sasaran/2. strategic objectives/Purpose/Outcome, merupakan perubahan yang 
diharapkan akan dicapai melalui pelaksanaan program atau setiap aspek 
pengembangan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan strategis dapat dicapai 
apabila hasil antara/intermediate result telah tercapai. Sasaran merupakan target 
yang ingin dicapai dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran dapat dinyatakan 
dalam beberapa rumusan.

Intermediate Result,3.  merupakan capaian atau hasil-hasil perubahan perilaku yang 
diharapkan dalam rangka pencapaian sasaran atau strategic objectives.  

Hasil Kerja/4. Output menunjukkan apa yang harus dicapai dari pelaksanaan program 
dalam rangka pencapaian maksud program. Biasanya output merupakan hasil-
hasil yang dicapai dari sejumlah atau serangkaian kegiatan yang dilaksanakan 
melalui sejumlah program. Dengan kata lain output merupakan hasil  langsung 
dari suatu kegiatan.

Kegiatan/5. input/activities merupakan serangkaian kegiatan atau tindakan yang 
perlu dilaksanakan untuk memperoleh atau mencapai hasil kerja/output. Pada 
tingkat ini diuraikan aktivitas apa yang perlu dilakukan secara rinci dalam rangka 
pencapaian hasil kerja terkait.
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Langkah-langkah

Dalam merumuskan kerangka kerja logis tidak semudah mengisi matrik, karena 
dibutuhkan kemampuan analisis yang tajam dan komprehensif tentang masalah, 
kebutuhan program dan kebijakan yang telah dirumuskan. Berikut ini diuraikan 
langkah-langkah penyusunan kerangka kerja logis:

Kaji kembali permasalahan dan tujuan yang diharapkan dicapai dalam program 1. 
pembangunan yang telah dirumuskan dalam analisis masalah dan tujuan.

Rumuskan kembali tujuan dan sasaran program secara rasional, realistis dan logis 2. 
untuk dicapai. 

Tentukan apa saja yang harus dihasilkan dari tujuan dan sasaran yang telah 3. 
ditetapkan agar dapat dicapai.

Setiap hasil ditentukan oleh sejumlah kegiatan yang harus dilakukan.4. 

Susunlah asumsi penting antara kegiatan, output,5.  intermediate results, tujuan 
strategis/sasaran dan goal. 

Tentukan indikator yang dapat dibuktikan secara objektif setiap tingkat tujuan 6. 
hingga kegiatan untuk melihat tingkat keberhasilannya.

Tentukan sumber data yang dibutuhkan untuk setiap indikator yang akan diukur 7. 
secara objektif.

Prakiraan sarana dan biaya program yang mungkin dibutuhkan.8. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan kerangka kerja program:

Penyusunan kerangka kerja program merupakan suatu proses bertahap 1. 
yang biasanya dilakukan secara berulang-ulang (interactive process). Dalam 
penyusunannya perlu didasarkan pada asas kelengkapan, logis dan realistis untuk 
dilaksanakan dan dicapai.

Semua unsur dalam kolom saling berkaitan atau berhubungan (2. interelated).

Perubahan materi dari suatu deskripsi kerangka program mungkin mengharuskan 3. 
perubahan pada kotak atau tingkat yang lainnya (goal, strategic objectives, 
intermediate result, output, activities) untuk menjamin sistematika, konsistensi dan 
keterpaduan matrik.
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Indikator Tujuan Pembangunan Milenium 
(MDGs) dan Pembangunan Perdamaian

Target Indikator MDGs

Komitmen Indonesia untuk mencapai MDGs mencerminkan komitmen Indonesia 
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi kepada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Karena itu, MDGs merupakan 
acuan penting dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Nasional. Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGs dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2004-2009 dan 2010-2014), Rencana Kerja 
Program Tahunan (RKP), serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN). 

MDGs 1: Menanggulangi  Kemiskinan dan Kelaparan

Indonesia telah berhasil menurunkan  ngkat kemiskinan, sebagaimana diukur oleh 
indikator USD 1,00 per kapita per hari,  menjadi setengahnya. Kemajuan juga telah 
dicapai dalam upaya untuk lebih menurunkan lagi tingkat kemiskinan, sebagaimana 
diukur oleh garis kemiskinan nasional dari tingkat saat ini sebesar 13,33 persen (2010) 
menuju targetnya sebesar 8 - 10  persen pada tahun 2014. Prevalensi kekurangan gizi 
pada balita telah menurun dari 31 persen pada tahun 1989 menjadi 18,4 persen pada 
tahun 2007, sehingga Indonesia diperkirakan dapat mencapai target MDGs sebesar 
15,5 persen pada tahun 2015. Prioritas kedepan untuk menurunkan kemiskinan dan 
kelaparan adalah dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan infrastruktur 
pendukung, dan memperkuat sektor pertanian. 

MDGs 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua 

Upaya Indonesia untuk mencapai target MDGs tentang pendidikan dasar dan melek 
huruf sudah menuju pada pencapaian target 2015. Bahkan Indonesia menetapkan 
pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah 
pertama sebagai sasaran pendidikan dasar universal. Pada tahun 2008/09 angka 
partisipasi kasar (APK) SD/MI  termasuk Paket A telah mencapai 116,77 persen dan 
angka partisipasi murni (APM) sekitar 95,23 persen. Pada  tingkat sekolah dasar 
(SD/MI) secara umum disparitas partisipasi pendidikan antarprovinsi semakin 
menyempit dengan APM di hampir semua provinsi telah mencapai lebih dari 90,0 
persen. Kebijakan alokasi dana pemerintah bagi sektor pendidikan minimal sebesar 
20 persen dari jumlah anggaran nasional akan diteruskan untuk mengakselerasi 
pencapaian pendidikan dasar universal pada tahun 2015.

Bahan Bacaan 

10.2
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MDGs 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di 
semua jenjang dan jenis pendidikan. Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan 
terhadap laki-laki di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berturut-turut 
sebesar 99,73 dan 101,99 pada tahun 2009, dan rasio melek huruf perempuan 
terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun telah mencapai 99,85. 
Oleh sebab itu, Indonesia sudah secara efektif menuju pencapaian kesetaraan gender 
yang terkait dengan pendidikan pada tahun 2015. Di bidang ketenagakerjaan, 
terlihat adanya peningkatan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di 
sektor nonpertanian. Di samping itu, proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan 
di DPR pada Pemilu terakhir juga mengalami peningkatan, menjadi 17,9 persen. 

MDGs 4: Menurunkan Angka Kematian Anak

Angka kematian bayi di Indonesia menunjukkan penurunan yang cukup signifikan 
dari 68 pada tahun 1991 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, 
sehingga target sebesar 23 er 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 diperkirakan 
dapat tercapai. Demikian pula dengan target kematian anak diperkirakan akan dapat 
tercapai. Namun demikian, masih terjadi disparitas regional pencapaian target, yang 
mencerminkan adanya perbedaan akses atas pelayanan kesehatan, terutama di 
daerah-daerah miskin dan terpencil. Prioritas kedepan adalah memperkuat sistem 
kesehatan dan meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan terutama bagi 
masyarakat miskin dan daerah terpencil.

MDGs 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu

Dari semua target MDGs, kinerja penurunan angka kematian ibu secara global masih 
rendah. Di  Indonesia, angka kematian ibu melahirkan (MMR/Maternal Mortality Rate) 
menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada 
tahun 2007. Target pencapaian MDG pada tahun 2015 adalah sebesar 102 per 100.000 
kelahiran hidup, sehingga diperlukan  kerja keras untuk mencapai target tersebut. 
Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 
terlatih cukup  tinggi, beberapa faktor seper risiko tinggi pada saat kehamilan dan 
aborsi perlu mendapat perhatian. 

MDGs 6: Memerangi HIV/AIDs, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya

Tingkat prevalensi HIV/AIDS cenderung meningkat di Indonesia, terutama pada 
kelompok risiko  tinggi, yaitu pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Jumlah 
kasus HIV/AIDS yang dilaporkan di Indonesia meningkat dua kali lipat antara tahun 
2004 dan 2005. Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk menurun dari 4,68 pada 
tahun 1990 menjadi 1,85 pada tahun 2009. Sementara itu, pengendalian penyakit 
Tuberkulosis yang meliputi penemuan kasus dan pengobatan telah mencapai 
target. 
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MDGs 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Tingkat emisi gas rumah kaca di Indonesia cukup  tinggi, walaupun upaya 
peningkatan luas hutan, pemberantasan pembalakan hutan, dan komitmen untuk 
melaksanakan kerangka kebijakan penurunan emisi karbon dioksida dalam 20 tahun 
kedepan telah dilakukan. Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak 
meningkat dari 37,73 persen pada tahun 1993 menjadi 47,71 persen pada tahun 
2009. Sementara itu, proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat 
dari 24,81 persen (1993) menjadi 51,19 persen (2009). Proporsi rumah tangga kumuh 
perkotaan menurun dari 20,75 persen pada tahun 1993 menjadi 12,12 persen pada 
tahun 2009. Upaya untuk penurunan proporsi rumah tangga kumuh dilakukan 
melalui penanganan pemukiman kumuh.

MDGs 8: Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan

Indonesia merupakan partisipan aktif dalam berbagai forum internasional dan 
mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan kemitraan yang bermanfaat 
dengan berbagai organisasi multilateral, mitra bilateral dan sektor swasta untuk 
mencapai pola pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan  ngkat 
kemiskinan (pro-poor). Indonesia telah mendapat manfaat dari mitra pembangunan 
internasional. Untuk meningkatkan efektivitas kerjasama dan pengelolaan bantuan 
pembangunan di Indonesia, Jakarta Commitment telah ditandatangani bersama 
26 mitra pembangunan pada tahun 2009. Bersamaan dengan ini, Indonesia telah 
berkomitmen untuk menurunkan pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB. 
Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya rasio pinjaman luar negeri pemerintah 
terhadap PDB dari 24,6 persen pada tahun 1996 menjadi 10,9 persen pada tahun 
2009. Sementara itu, Debt  Service Ra Indonesia juga telah menurun dari 51 persen 
pada tahun 1996 menjadi 22 persen pada tahun 2009. Pada tahun 2009, sekitar 82,41 
persen dari penduduk Indonesia mempunyai akses pada telepon seluler.

Contoh Indikator Perdamaian

Berbagai lembaga Internasional telah mengembangkan indikator pembangunan 
yang dapat dijadikan referensi, antara lain: (1) Laporan-laporan pencapaian MDGs, 
(2) UNDPs Human Development Index, target Pembangunan Manusia Berkelanjutan 
(Sustainable Human Development Goals), (3) World Devlopment Report, (4)  Handbook 
Pembangunan Perdesaan, dan (5) IMF,  Financial Soundness Indicators. Secara umum 
penetapan indikator kinerja dapat disusun dalam hirarki yang lebih tinggi, hingga 
indikator kinerja hirarki di bawahnya. Misalnya, Indikator Outcome merupakan resultan 
dari berbagai output kegiatan prioritas untuk mengukur pencapaian suatu sasaran 
program.  Indikator outcomes dapat ditentukan melalui pendekatan hubungan 
antara output yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran prioritas program. 

Indikator pembangunan seringkali memiliki cakupan yang luas untuk sebuah 
program, oleh karena itu pengembangan indikator perlu dilakukan agar dapat 
mendekati kenyataan yang akan diukur atau dinilai. Demikian halnya dalam menentukan 
aspek keberhasilan program perdamaian terletak dari ketajaman indikator kinerja yang 
dirumuskan. Kemampuan berfikir kreatif dalam memformulasikan indikasi program 
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perdamaian dalam konteks pembangunan menjadi sangat penting karena begitu 
banyaknya aspek analisis dan capaian yang harus ditetapkan dalam setiap rencana. 

Indikator pembangunan yang mengindikasikan perubahan sosial dan kondisi aman 
atau damai dapat terintegrasi dalam indikator lainnya seperti kesehatan, pendidikan, 
ekonomi atau sosial budaya. Persoalannya terletak dari sejauhmana perumusan prioritas 
program mengacu pada hasil analisis konteks dan social mapping yang benar. Cara lain 
yang memungkinkan untuk pendekatan perubahan dimulai dari inisiatif pengembangan 
indikator pembangunan perdamaian yang spesifik. Indikator menjadi jantung dari sebuah 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, karena indikator pembangunan 
dapat membantu proses praktis yang lebih konkret. 

Indikator perdamaian digunakan dalam dalam berbagai tahapan atau siklus 
pembangunan khususnya pada saat mendesain  perencanaan (melalui mengembangkan 
indikator khusus tentang tajuk perdamaian untuk tingkat yang berbeda dari rantai hasil 
menjadi lebih konkrit dan nyata), mengumpulkan informasi dasar, pemantauan dan 
evaluasi. Setelah indikator telah dikembangkan pada tahap perencanaan program, 
informasi dikumpulkan dan menguji validitas indikator. Indikator tersebut, kemudian 
digunakan untuk menentukan kemajuan suatu program pelayanan SKPD untuk 
mengetahui sejauhmana hasil pemantauan  berdasarkan konteks konflik atau 
perdamaian. Berikut ini beberapa contoh indikator perdamaian yang dapat 
membantu perencana dalam menetapkan target capaian program SKPD sesuai 
dengan bidang atau sektor pembangunan.

 Tabel: Contoh Indikator Perdamaian dan Fungsi Pemerintah Daerah

No Fungsi Pelayanan dan Urusan 
Pemerintahan Daerah Indikator sebagai Tolak Ukur Kinerja

1.   Pelayanan Umum

1.1 Pemerintahan Umum

Tingkat pemahaman aparatur dalam pengarusutamaan •	
perdamaian dalam tupoksi pemerintah daerah.
Tingkat kapasitas aparatur dalam mengelola konflik di daerah.•	
Tingkat pelayanan pemerintah dalam penyelesaian masalah dan •	
pengaduan (complain unit) di daerah.
Jumlah kasus pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang •	
yang dilakukan aparatur.
Tersedianya program peningkatan aparatur daerah dalam •	
pengelolaan konflik.

1.2 Kepegawaian

Tenaga teknis yang memiliki kompetensi dalam pendekatan •	
peka konflik.
Inklusivitas aparatur dalam posisi atau jabatan pemerintah •	
daerah.
Tersedianya kebijakan seleksi dan penerimaan pegawai daearah •	
yang transparan, akuntabel dan inklusif.
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No Fungsi Pelayanan dan Urusan 
Pemerintahan Daerah Indikator sebagai Tolak Ukur Kinerja

1.3 Perencanaan Pembangunan

Tersedianya panduan teknis (PTO) perencanaan pembangunan •	
peka konflik
Tersedianya strategi pengarusutamaan perdamaian dalam •	
pelaksanaan pembangunan.
Tingkat validitas informasi berdasarkan fakta dan kasus •	
perselisihan/konflik di daerah.
Tingkat disparitas pembangunan antarwilayah.•	
Tingkat kelengkapan rencana wilayah tertinggal dan konflik•	
Tingkat penanganan perencanaan wilayah tertinggal dan dan •	
konflik.
Tingkat kesesuaian perkembangan pusat-pusat kegiatan wilayah.•	
Tingkat penerimaan masyarakat terhadap perencanaan dan tata •	
ruang wilayah.
Tingkat antara kesesuaian antara perencanaan dengan •	
perkembangan pelaksanaan.
Tersedianya pedoman penilaian sebagai Referensi perencanaan •	
kinerja dan dokumen perencanaan peka konflik.

1.4 Kearsipan

Tingkat keterbukaan informasi kearsipan daerah bagi •	
masyarakat.
Tersedia informasi dan data korban konflik•	
Tingkat pemanfaatan informasi dan data konflik untuk •	
penyelenggaraan pemerintahan.

1.5 Komunikasi dan Informatika

Tingkat perkembangan media lokal dalam penyebarluas-an •	
informasi perdamaian.
Tingkat kompetensi media lokal dalam komunikasi perdamaian.•	
Akses masyarakat korban konflik terhadap pelayanan pemerintah •	
daerah.

2.   Ketertiban dan Ketentraman

2.1 Kesatuan Bangsa dan Politik 
dalam Negeri

Tingkat kriminalitas•	
Jumlah kasus kriminal dan kekerasan yang dapat diselesaikan.•	
Jumlah konflik etnis dan sosial•	
Jumlah peredaran senjata ilegal•	
Jumlah paramiliter yang terlibat dalam konflik•	
Jumlah agen atau fasilitator perdamaian.•	
HDI dan HPI wilayah konflik•	
Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap •	
tindakan kriminal.
Jumlah ancaman konflik antarkelompok masyarakat.•	
Jumlah kasus pelanggaran kesepakatan damai.•	
Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kohesi sosial.•	
Tersedianya meknisme dan sistem penanggulangan konflik.•	
Tersedianya regulasi dalam penanganan konflik di daerah.•	
Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam PILKADA.•	
Jumlah forum komunikasi lintas pelaku (agama, etnis, politik).•	
Tingkat pendidikan politik.•	
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3.   Ekonomi

3.1 Perhubungan

Pertumbuhan dan kontribusi PRDB sektor perhubungan dengan •	
tingkat ketersediaan akses transportasi wilayah tertinggal dan 
konflik.
Tingkat pelayanan prasarana dan sarana perhubungan untuk •	
wilayah tertinggal dan konflik.
Tingkat pelayanan sektor perhubungan terhadap penurunan •	
intensitas konflik.
Tersedianya jaminan terhadap keselamatan/keamanan lalul lintas •	
transportasi darat, laut dan udara.

3.2 Tenaga Kerja

Tingkat pengangguran terbuka.•	
Jumlah mantan kombatan dan korban konflik yang memasuki •	
sektor formal.
Jumlah mantan kombatan dan korban konflik yang bekerja •	
dalam sektor informal.
Jumlah kasus pelanggaran/penyimpangan regulasi •	
ketenagakerjaan.
Jumlah kasus demo akibat sengketa ketenagakerjaan.•	
Rasio penduduk usia produktif yang bekerja.•	
Tingkat kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat derah •	
tertinggal dan khusus.

3.3 Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM)

Perlindungan dan kepastian hukum bagi KUKM.•	
Laju pertumbuhan KUKM korban konflik•	
Tingkat keterampilan SDM KUKM•	
Rasio penerima permodalan untuk KUKM•	
Rasio tingkat daya serap tenaga kerja KUKM dalam mengurangi •	
kerawanan sosial.
Tersedianya jaminan dan akases modal bagi KUKM.•	
Partisipasi perempuan dalam KUKM.•	
Jumlah RAT yang dilakukan Koperasi.•	
Jumlah pengaduan anggota terhadap koperasi.•	
Jumlah kasus penyimpangan KUKM.•	

3.4 Pananaman Modal

Tingkat investasi daerah paska konflik dalam PDRB.•	
Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor.•	
Tersedianya regulasi dan sistem penanaman modal.•	
Jangka waktu pengurusan prosedur perijinan.•	
Rasio investasi dengan daya serap tenaga kerja.•	
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3.5 Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa

Tingkat keberdayaan masyarakat perdesaan.•	
Tingkat perkembangan lembaga ekonomi perdesaan paska •	
konflik.
Tingkat partisipasi masyarakat korban konflik dalam •	
pembangunan desa.
Tingkat kapasitas aparatur pemerintahan dalam penanganan •	
kasus dan pengaduan masyarakat.
Tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan.•	
Tingkat kapasitas masyarakat dalam penyelesaian konflik lokal.•	
Jumlah dialog pembangunan desa.•	
Jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.•	

3.6 Pertanian

Jumlah korban konflik di sektor pertanian.•	
Cakupan bantuan beras bersubsidi bagi keluarga miskin dan •	
korban konflik.
Akses petani korban konflik terhadap kredit usaha pertanian dan •	
sumberdaya permodalan.
Tingkat ketahanan pangan kelompok miskin.•	
Hasil produksi pertanian wilayah tertinggal dan khusus.•	
Cakupan lahan beririgasi•	
Jumlah kasus sengketa pengelolaan irigasi.•	
Jumlah kasus dan Penyelesaian sengketa lahan pertanian.•	
Kapasitas kelompok tani dalam menangani konflik.•	
Jumlah sebaran penyuluh pertanian.•	
Rasio petani pemilik dan penggarap lahan.•	
Harga produksi padi/beras bagi petani.•	
Tingkat partisipasi petani terhadap kebijakan harga.•	

3.7 Kehutanan

Pertumbuhan dan kontribusi sektor kehutanan dalam •	
pengentasan kemiskinan.
Jumlah kasus dan sengketa pengelolaan hutan rakyat.•	
Tersedianya mekanisme pengelolaan hutan berbasis masyarakat.•	
Kontribusi pengelolaan hutan terhadap peningkatan •	
pendapatan masyarakat miskin.
Jumlah dan proporsi petugas pengelolaan hutan berbasis •	
masyarakat.
Laju pertumbuhan dan pemanfaatan hutan tanaman industri.•	
Laju deforestasi.•	
Cakupan penetapan kawasan hutan dalam tataruang.•	
Dinamika konflik masyarakat kawasan hutan lindung dan •	
konservasi.
Tersedianya konsep penanganan sengketa sektor kehutanan.•	
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3.8 Energi dan Sumber daya 
Mineral

Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor listrik, gas dan air •	
bersih dalam pengentasan kemiskinan.
Tersedianya regulasi dalam pembinaan dan pengawasan •	
pertambangan.
Jumlah kasus pertambangan.•	
Jumlah demo akibat sengketa masyarakat di sektor •	
pertambangan
Pembagian bagi hasil sektor pertambangan terhadap •	
pendapatan daerah.
Jumlah daya serap tenaga kerja lokal di sektor pertambangan.•	
Komposisi tenaga terampil lokal yang mengisi posisi strategis •	
dalam perusahaan tambang.
Ketersediaan sistem pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat •	
yang berpotensi merusak lingkungan.
Cakupan pelayanan listrik dan air bersih.•	
Dsitribusi pelayanan listrik dan air bersih untuk wilayah tertinggal •	
dan khusus.
Beban tarif dasar listrik bagi masyarakat miskin.•	
Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat terkait •	
pelayanan sektor listrik, gas dan air bersih.
Tersedianya kebijakan pengelolaan energi dan sumber daya •	
mineral yang berkelanjutan (ramah lingkungan).

3.9 Kelautan dan Perikanan

Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor sektor kelautan dan •	
perikanan dalam pengentasan kemiskinan.
Tersedianya regulasi dalam pembinaan dan pengawasan •	
kelautan dan perikanan.
Jumlah kasus kelautan dan perikanan.•	
Tingkat perkembangan budidaya perikanan bagi masyarakat •	
miskin dan korban konflik.
Tingkat perkembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air •	
tawar.
Tingkat illegal fishing.•	
Pola pengawasan kawasan laut dan pesisir.•	
Tersedianya program penyuluhan bagi masyarakat lokal/pesisir.•	
Tersedianya mekanisme pengelolaan hasil laut untuk nelayan •	
miskin.
Tingkat pendapatan petani nelayan.•	
Tingkat pemberian kredit budi daya laut, dan air tawar bagi •	
kelompok miskin. 
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3.10 Perdagangan

Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor sektor perdagangan •	
dalam pengentasan kemiskinan.
Tersedianya regulasi dalam pembinaan dan pengawasan sektor •	
perdagangan.
Jumlah kasus penegakan dan kepastian hukum di sektor •	
perdagangan.
Jumlah kasus sengketa untuk sektor perdagangan.•	
Jumlah kasus perdagangan yang diselesaikan melalui mediasi.•	
Jumlah kerjasama perdagangan nasional, regional dan •	
internasional.
Tingkat efektivitas dan efisiensi pelayanan ekspor/impor.•	
Ketersediaan sistem pembinaan perdagangan sektor informal.•	
Tingkat pertumbuhhan realisasi omzet perdagangan kelompok •	
masyarakat korban konflik per tahun.
Jumlah kelompok korban konflik di sektor perdagangan.•	
Ketersediaan kebijakan pengelolaan pusat-pusat perdagangan.•	
Rasio pemanfaatan pusat-pusat perdagangan bagi KUKM.•	

3.11 Perindustrian

Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor sektor perindustrian •	
dalam pengentasan kemiskinan.
Tersedianya regulasi dalam pembinaan dan pengawasan sektor •	
perindustrian.
Jumlah kasus penegakan dan kepastian hukum di sektor •	
perindutrian.
Tingkat kapasitas teknologi sistem produksi bagi industri kecil.•	
Proporsi pemberian kredit bagi industry besar, menengah dan •	
kecil.
Tingkat penerapan standarisasi produk industri.•	
Regulasi  perlindungan bagi industri kecil dan menengah.•	
Laju pertumbuhan industri kecil dan menengah di daerah.•	
Tingkat penyerapan tenaga kerja sektor industri.•	
Ketersediaan kebijakan pengelolaan sentra industri potensial.•	
Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap di sektor industri.•	
Tersedianya program CSR bagi masyarakat di sekitar industri.•	
Jumlah kerjasama industri (besar, kecil dan menengah).•	
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3.12 Transmigrasi

Tingkat perkembangan areal transmigrasi.•	
Jumlah transmigran korban konflik yang berhasil dimukimkan.•	
Jumlah areal transmigrasi bagi korban konflik.•	
Jumlah kasus sengketa antara transmigran dan penduduk lokal.•	
Ketersediaan sistem dan pola penyelsaian sengketa di wilayah •	
transmigrasi.
Ketersediaan program pembinaan dan penyuluhan di areal •	
transmigrasi.
Cakupan penetapan wilayah transmigrasi.•	
Komposisi kelompok transmigran di wilayah transmigrasi.•	
Akses transmigran kepada pelayanan pendidikan, ekonomi dan •	
kesehatan.
Ketersediaan program penyuluhan bagi transmigran lokal dan •	
regional.
Ketersediaan sistem penempatan transmigran dalam rangka •	
penyesuaian dengan penduduk lokal.
Jumlah kerjasama kegiatan ekonomi dan sosial kelompok •	
transmigran dan masyarakat lokal.

4. Lingkungan Hidup

4.1 Penataan Ruang

Tingkat kelengkapan Rencana Tata Ruang (mulai RTRW hingga •	
RDTR)
Tingkat pemanfaatan tataruang sebagai acuan koordinasi dan •	
sinkronisasi pembangunan antarsektor dan antarwilayah.
Tingkat pengendalian pemanfaatan ruang.•	
Jumlah konfik pemanfaatan ruang antarpemangku kepentingan •	
setempat, antar instansi pemerintah, maupun antarkewenangan 
tingkatan pemerintahan.
Tingkat penanganan kawasan terisolir•	
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan •	
ruang.
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4.2 Lingkungan Hidup

Tingkat pemanfaatan sumber daya alam bagi penduduk lokal.•	
Cakupan sistem pengelolaan persampahan.•	
Tingkat pelanggaran dan pengrusakan sumber daya alam dan •	
lingkungan hidup
Jumlah konflik penataan lingkungan hidup.•	
Tingkat penanganan pencemaran lingkungan (air, udara dan •	
tanah).
Jumlah kasus kebakaran hutan akibat manusia.•	
Ketersediaan early waning system penanggulangan bencana.•	
Jumlah kasus illegal fishing•	
Jumlah kasus illegal sand mining.•	
Jumlah kasus illegal logging.•	
Tingkat penanganan dan relokasi masyarakat lahan kritis.•	
Jumlah pengaduan akibat pencemaran lingkungan.•	
Penegakan dan kepastian hukum bagi pelaku perusakan •	
lingkungan.
Jumlah ganti rugi korban akibat pencemaran lingkungan.•	
Jumlah demo dan tindakan anarkis akibat pencemaran.•	

4.3 Pertanahan

Luas daerah yang tercakup dalam sistem pendaftaran tanah.•	
Tingkat pelayanan dalam pengurusan tanah.•	
Jangka waktu penyelesaian administrasi pertanahan.•	
Jumlah sengketa tanah.•	
Tingkat penyelesaian konflik pertanahan.•	
Jumlah mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian kasus tanah.•	

5. Perumahan dan Fasilitas Umum

5.1 Pekerjaan Umum

Tingkat aksesibilitas wilayah rawan konflik.•	
Tingkat mobilitas orang dan barang wilayah rawan konflik.•	
Tingkat kondisi prasarana transportasi wilayah rawan konflik.•	
Tingkat resiko dan pembangunan infrastruktur.•	
Tingkat pengelolaan jaringan transportasi antarwilayah.•	
Tingkat ketersediaan jaringan prasarana pengelolaan air bersih •	
bagi penduduk.
Tingkat pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai keperluan •	
rumah tangga, pemukiman, pertanian dan industri di wilayah 
rentan konflik.
Tingkat pelayanan air minum bagi masyarakat miskin.•	
Tingkat pelayanan air limbah bagi masyarakat miskin.•	
Tingkat pengendalian potensi konflik air.•	
Tingkat pengendalian potensi konflik akibat pembangunan •	
infastruktur daerah.

5.2 Perumahan Rakyat

Luas dan sebaran kawasan kumuh.•	
Jumlah keluarga miskin yang belum memiliki rumah.•	
Jumlah keluarga korban konflik yang belum memiliki rumah.•	
Jumlah alokasi rumah bagi korban konflik.•	
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6. Kesehatan

6.1 Kesehatan

Umur harapan hidup•	
Angka kematian bayi •	
Angka kematian ibu hamil•	
Tingkat prevalensi/kejadian gizi kurang pada anak balita keluarga •	
miskin dan korban konflik.
Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan bagi •	
masyarakat miskin dan korban konflik.
Ti ngkat pelayanan puskesmas dalam penanganan kelompok •	
masyarakat miskin dan korban konflik.
Tingkat ketersediaan unit pelayanan kesehatan di wilayah rentan •	
konflik.
Tingkat keterjangkauan pelayanan kesehatan.•	
Akses penduduk terhadap sanitasi dasar.•	
Rasio jumlah penduduk dengan pusat pelayanan kesehatan di •	
daerah konflik.
Rasio jumlah penduduk dengan paramedis di daerah tertinggal •	
dan khusus.
Ketersediaan jaminan kesehatan bagi korban konflik.•	
Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin dan •	
korban konflik.
Akses masyarakat kawasan perbatasan, tertinggal, dan terluar •	
pada pelayanan kesejahatan,
Tingkat pencegahan/pemberantasan penyakit polio, TB paru, dan •	
ISPA di daerah pedalaman, pengungsian dan penampungan.
Cakupan pelayanan kesehatan mental bagi korban konflik dan •	
kekerasan.
Ketersediaan program kesehatan mental bagi korban konflik.•	

6.2 Keluarga Berencana

Cakupan peserta KB aktif di daerah perbatasan, tertinggal, •	
terdalam dan terluar.
Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan katagori (etnis, •	
agama, pendatang, dsb).
Tingkat kelahiran penduduk di berdasarkan katagori (etnis, •	
agama, pendatang, dsb).
Total Fertility Rate/TFR (per perempuan)•	
Tingkat pelayanan kontrasepsi.•	
Tingkat kelembagaan daerah dalam pelaksanaan KB.•	
Jumlah penyuluh KB di daerah perbatasan, tertinggal, terluar.•	
Tingkat penerimaan masyarakat terhadap program KB.•	
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7. Pariwisata dan Budaya

7.1 Pariwisata

Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pariwisata dalam •	
pengentasan kemiskinan.
Tingkat perkembangan konstribusi sektor pariwisata terhadap •	
kohesivitas sosial.
Tingkat perkembangan jumlah objek wisata.•	
Tingkat perkembangan jumlah wisatawan domestik dan non •	
domestik di daerah.
Tingkat kerjasama/kemitraan pemasaran pariwisata.•	
Tingkat keterlibatan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata.•	

7.2 Kebudayaan

Ketersediaan kebijakan tentang pelestarian budaya lokal.•	
Jumlah program pengembangan kesenian dan kebudayaan •	
lokal.
Jumlah dialog lintas budaya.•	
Jumlah penduduk berdasarkan entitas budaya atau etnis.•	
Cakupan program kebudayaan terhadap integrasi sosial.•	
Tingkat penerimaan kelompok terhadap perbedaan budaya.•	
Jumlah pusat-pusat kebudayaan lokal.•	
Jumlah kerjasama kebudayaan berskala lokal, nasional, regional •	
dan internasional.

8. Perlindungan Sosial

8.1 Kependudukan dan Catatan 
Sipil

Ketersediaan kebijakan sistem administrasi kependudukan yang •	
Non diskriminatif.
Jumlah anak korban konflik yang memiliki akte kelahiran.•	
Akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi •	
kependudukan.
Keterjangkauan  biaya pelayanan administrasi dan •	
kependudukan bagi penduduk miskin.
Lama waktu pelayanan administrasi kependudukan•	
Sensus penduduk berdasarkan katagori suku, agama, gender, •	
budaya dan kemampuan ekonomi.
Jumlah KTP yang dikeluarkan untuk mantan kombatan.•	
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8.2 Pemberdayaan Perempuan

Ketersediaan kebijakan daerah untuk peningkatan kualitas anak •	
dan perempuan.
Tingkat kesenjangan antara HDI dan GDI.•	
Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.•	
Akses perempuan terhadap pendidikan.•	
Akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan.•	
Akses perempuan terhadap permodalan.•	
Ketersediaan data terpilah berbasis gender.•	
Presentasi perempuan yang buta huruf. •	
Angka Gender Empowerment Measurment (mengukur •	
ketimpangan gender bidang ekonomi, politik, pelayanan umum 
dan pengambilan keputusan).
Akses perempuan dalam kegiatan publik.•	
Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.•	
Tingkat perkembangan usaha perempuan.•	
Prosentase perempuan dalam jabatan publik (PNS).•	
Jumlah pekerja anak.•	
Tingkat perlindungan perempuan.•	

8.3 Keluarga Sejahtera

Tingkat kesehatan bagi ibu, bayi dan anak di daerah rawan •	
konflik.
Tingkat kualitas tumbuh kembang anak di daerah rawan konflik.•	
Cakupan pelayanan pasangan usia subur yang tergolong miskin.•	
Jumlah kasus perceraian.•	
Tingkat kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan •	
dasar.
Jumlah keluarga yang memiliki jaminan sosial dan hari tua.•	

8.4 Sosial

Cakupan  pembinaan gelandangan, pengemis, dan PMKS, anak •	
jalanan, dan anak cacat di daerah rawan konflik.
Akses terhadap pelayanan sosial dasar bagi masyarakat miskin •	
dan  korban konflik.
Jumlah ganti rugi akibat konflik.•	
Prosentase penurunan jumlah fakir miskin dan keluarga rentan •	
sosial.
Prosentasi jumlah penduduk miskin.•	
Tingkat kemampuan daerah dalam penanganan penyakit sosial.•	
Ketersediaan sistem penanganan bencana alam dan sosial di •	
daerah.
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